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Da Flores hadde vendt hele riket til Gud, så han seg ut den 

sterkeste og den modigste, den edleste og den mektigste av 

hertugene i sitt rike og gav ham Blancheflors mor til ekte. Nu er 

hun saktens lykkelig, for nu har Fortuna dreiet på sitt hjul, så 

hun er kommet til topps! Langt nede var hun, men snart skulle 

Fortuna heve henne igjen. Når hun nu ser datteren kronet til 

dronning og seg selv som hertuginne, takker hun Gud så 

inderlig. 

(Fra en av Eufemiavisene, Flores og Blancheflor, s 116) 
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Forord 

 

6. februar 2012 fikk jeg være med på noe jeg sent kommer til å glemme. Som en del av 

prosjektet rundt boken Eufemia – Oslos middelalderdronning, ble det foretatt en åpning av 

krypten hvor Håkon V og Eufemias hodeskaller ligger. Hodeskallene ble tatt ut, de reiste med 

trikken til anatomisk institutt for undersøkelser, for så å vende tilbake til krypten på Akershus 

slott to dager senere. Opplevelsen gjorde inntrykk på meg på flere måter. Undersøkelsene 

som ble gjort, og som fortsatt pågår, er spennende, og de kan gi svar på spørsmål forskere for 

tretti år siden bare drømte om å få svar på. Likevel var det ikke det jeg tenkte på der jeg stod. 

Jeg fikk være nær levningene til en konge og en dronning som regjerte i Norge for om lag 700 

år siden. Jeg fikk være nær levningene til en konge som ble sett på som hellig, og med det kom 

raskt tankene om hva slags begivenhet jeg fikk være med på, både i respekt for kongen og 

dronningen, men også for menneskene som i sin tid så på kong Håkon V som hellig. Og jeg 

fikk være nær dronningen jeg valgte å ta utgangspunkt i da jeg begynte på masterprogrammet 

i historie. Da jeg stod med hodeskallen hennes i hendene mine, var det med enorm ærefrykt. 

En ærefrykt for nettopp å holde en 700 år gammel hodeskalle, men også det faktum at dette 

var Eufemia…  

 

Gjennom prosessen med å skrive denne oppgaven har jeg møtt på mang en utfordring. Det har 

vært oppturer og nedturer, både store og små, og det er mange som fortjener en takk for hjelp, 

støtte og inspirasjon underveis.  

Først vil jeg takke veilederen min, Bjørn Bandlien. Uten deg vet jeg ikke om jeg hadde 

turt å skrive en masteroppgave med utgangspunkt i en person det knapt hadde blitt skrevet om 

tidligere; du har støttet meg hele veien, vært positiv når jeg har kommet på kreative, og 

kanskje litt vågale, ideer, du har latt meg være selvstendig, men samtidig kommet med gode, 

konstruktive råd underveis. Måten du har veiledet meg på har gitt meg tro på meg selv som 

historiker, og jeg vil på det varmeste anbefale fremtidige masterstudenter som vil skrive om 

middelalderhistorie å velge deg som veileder! Tusen hjertelig, takk. 
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En takk fortjener også arkivet i Wolfenbüttel for gode råd når det gjelder kilder og 

litteratur som omhandler Braunschweig-Lüneburg og huset Welfen. Uten hjelpen derfra ville 

arbeidet med å orientere seg i det tyske materialet vært mye vanskeligere.  

En takk går også til Osloforskning som ved å gi meg stipend har hjulpet meg 

økonomisk på veien.  

Takk til Gamlebyen historielag, Interesseforeningen Oslos middelalder og 

Kongshirden 1308 som har vist interesse for arbeidet mitt og latt meg holde foredrag – tusen 

takk for alle innspill som også har kommet fra dere.  

Takk til alle på Akershus slott og festning som det er en fryd å jobbe med, takk til 

Kristin – det har vært herlig å dele innspurten sammen med deg på NHA, takk til Sara og 

Beate for interessante og morsomme diskusjoner om livet i middelalderen, takk til Aslak som 

har tatt ansvar for den fantastiske Fortid-skuta mens jeg har vært i sluttspurten, og takk til 

Simen som har hjulpet meg når tysken har blitt for vanskelig.  

Gjennom masterstudiet har jeg blitt kjent med mange fine medstudenter – takk for alle 

interessante, morsomme og meningsfulle (og meningsløse) samtaler, takk til Thors og Espen 

(som også har hjulpet meg med korrekturlesing – tusen, tusen takk) og de andre fine 

menneskene som etter hvert også ble quizlaget Skogfrisk; med studier får man kunnskap og 

kompetanse, men også venner for livet. Det er dere bevis på. 

Tusen takk til familien – mamma, pappa, Ove og Magnus. Hva det enn har vært, har 

dere støttet meg, og det er jeg uendelig takknemlig for. Nå kan dere også fortelle omverden 

hva det har blitt av datteren og søsteren deres…  

Til sist – takk til alle dere andre som på et eller annet vis også har vært med på å prege 

livet mitt mens denne oppgaven har tatt form! 

 

 

Henriette 

Blindern, den 11. mai 2012 
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Forkortelser 

 

DN – Dipomatarium Norvegicum 

EK – Erikskrönikan  

HHs – Håkon Håkonssons saga 

RN – Regesta Norvegica 
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Første kapittel 

Innledning 

 

Edle herrer, lån meg øre! Alle I som elsker og som lider elskovs kvaler, riddere og jomfruer, 

riddersvenner og adelsfrøkner: meget kan I lære om kjærlighetens vesen om det lyster Eder å 

lytte til min fortelling!
1
 

 

 
Den 1. mai 2012 er det 700 år siden dronning Eufemia døde; en dronning få vet noe om. Det 

er få bevarte kilder bevart som omtaler henne, og kanskje nettopp på grunn av det, hviler det 

mystikk omkring navnet hennes. Lite har blitt skrevet om Norges første dronning med tysk 

bakgrunn tidligere, inntil nå. Samtidig med 700-års dagen for hennes død blir det utgitt en bok 

om Eufemia og hennes samtid, Eufemia – Oslos middelalderdronning. Det er det største 

arbeidet som har blitt gjort om den eneste middelalderdronningen som hadde sitt hovedsete i 

Oslo gjennom hele sin periode. Denne oppgaven ble påbegynt før bokprosjektet; oppgaven tar 

sats i å belyse Eufemias politiske og kulturelle rolle, og deler av oppgavens innhold blir også 

publisert i boken om Eufemia.  

 

Historiografi – hva er skrevet om Eufemia tidligere? 

Undersøkelsene som har blitt gjort av Eufemia tidligere har i hovedsak delt seg i to linjer; en 

som knytter Eufemia til Eufemiavisene, og en betraktelig kortere som tar for seg Eufemia og 

hennes virke som norsk dronning. I undersøkelsene som er gjort om Eufemias bakgrunn og 

dronning er det to områder som har blitt vektlagt – hvem var faren hennes og hvordan var 

forholdet hennes til den kommende svigersønnen, hertug Erik av Sverige (ca. 1280-1318). 

Den første til å gjøre en større undersøkelse omkring dette, var P.A. Munch i Det norske 

Folks Historie (skrevet i perioden 1851-1863). Her vurderer han hvem som var faren til 

Eufemia, og velger å støtte seg på kilder som sier at Vitslav II av Rügen var hennes morfar, i 

motsetning til Carl Gustav Fabricius (som hadde en meningsutveksling med P.A. Munch) som 

mener Vitslav II må være faren hennes. Det er også Munch som er den første til å knytte 

oversettelsene av Eufemiavisene til historiske hendelser, og han setter dem i forbindelse med 

                                                           
1
 Flores og Blanceflor, overs Olaug Berdal, (Aschehoug: Oslo, 1985), s 19.  

2
 Se Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Märtha Ångstrøm-Heine, Litteraturens historia i Sverige, 5. opplag 
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forlovelsen mellom Eufemias datter, Ingebjørg, og hertug Erik. Munch kommer også med 

antagelser om at oversettelsene ble gjort for å pleie forholdet til hertugen, noe som var viktig 

for Eufemia, siden hun hadde følelser for ham.  

P.A. Munchs antagelser rundt farskapsspørsmålet og romantisk beundring av hertug 

Erik har gjort seg gjeldende til våre dager. Da Halvdan Koht skrev Norske dronningar i 1926, 

gjorde han mange av de samme vurderingene som Munch, både når det kommer til farskap og 

forhold til hertugen. Disse beskrivelsene av en svermende og emosjonell dronning ble 

videreført i en rekke oppslags- og oversiktsverk gjennom 1900-tallet, blant annet av Åsa Gran 

og Harald Lande, Nils Petter Thuesen og Narve Bjørgo. Likevel er det tydelig at ved å se på 

kildene på nytt, så er det flere som heller mot at Vitslav II var Eufemias far. Selv om Bjørgo 

støtter fremstillingen av den svermende Eufemia, så konkluderer han ikke med et bestemt syn 

om hvem som var Eufemias far – han tror det er sannsynlig at det kan være Vitslav II. Per 

Holck går enda lenger; han argumenterer for at Vitslav II var Eufemias far. Også Steinar 

Imsen har nå kommet frem til at Eufemia var datter av Vitslav II, selv om han i 

oversiktsverket Våre dronninger hevdet han at Eufemia var Vitslavs datterdatter. Siden det er 

mange ulike tolkninger av kildene, er det grunn til å nærlese kildene på nytt. Hvem som var 

Eufemias far er selvsagt at stor betydning for hva hun tilførte det norske kongedømmet. 

Samtidig er det blitt gjort påfallende lite for å se på Eufemias slekt på morssiden, et område 

som ser ut til å ha vært oversett i tidligere forskning; den er også sentral for å forstå hvem 

fyrstedatteren fra Rügen var.  

Det er blitt gjort begrenset med forskning på Eufemia som dronning, men 

Eufemiavisene derimot har det blitt forsket mer på, da hovedsakelig i Sverige, siden de 

signaliserer starten på svensk litteraturhistorie.
2
 De tre riddersagaene Herr Ivan 

Lejonriddaren, Hertig Fredrik av Normandie og Flores och Blanzeflor har blitt analysert både 

etter filologiske og litterærvitenskapelige krav, og det er filologer som har dominert 

forskningsfeltet, ikke historikere. Riddersagaene ble nedprioritert som kilder av historikere i 

en lengre periode, siden de ble sett på som symbol på nedgangsperioden det politiske spillet 

på 1200-tallet førte til. Hans Kinck kan tjene som eksempel på nettopp dette synet, slik han 

uttrykker det i verket Storhetstid fra 1922: «Skule og hans smak bukket under i kampen mot 

den litterære kosmetik».
3
 Selv om historikere som har sett på Eufemiavisene er i mindretall i 

forhold til antall filologer og litteraturvitere, har undersøkelsene som har blitt gjort vært 

                                                           
2
 Se Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Märtha Ångstrøm-Heine, Litteraturens historia i Sverige, 5. opplag 

(Stockholm: Nordstedt, 2009).  
3
Hans E. Kinck, Storhetstid: Om vort aandsliv og den litterære kultur I det trettende aarhundrede. (Kristiania: 

Aschehoug, 1922), s. 96-97. 
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nyttige også i historiefaglig sammenheng. På 1940-tallet hadde Per Wieselgren, Carl Ivar 

Ståhle og Bjarne Beckmann en diskusjon i Arkiv för Nordisk filologi omkring oversettelsen av 

Hertig Fredrik. Med utgangspunkt i at de bevarte manuskriptene av opererer med ulike årstall 

(1301/1308) påstår Wieselgren og Beckmann at Eufemia kan ha fått oversettelsene gjort som 

en diplomatisk gest for å pleie forholdet til Sverige, og ikke nødvendigvis til hertug Erik, og 

drøfter også muligheten for at ridderlitteraturen allerede var kjent i Sverige – kanskje befant 

allerede Hertig Fredrik seg i Sverige før Eufemia kom til Norge. Ståhle stiller seg tvilende til 

noe annet motiv for oversettelsene enn at de ble gjort for hertug Eriks skyld. Også i Valter 

Janssons filologiske analyse, som er den største samlede analysen av Eufemiavisene, er motiv 

for oversettelsene tema, og som de fleste andre mener han at den mest plausible årsaken til 

oversettelsene var at den ble gjort for hertug Erik.       

 Siden de aller fleste, både historikere, litteraturvitere og filologer, har kommet frem til 

at Eufemiavisene mest sannsynlig ble oversatt til hertug Erik, så skulle man kanskje tro at det 

var motivet. Likevel er det dem som kommer med andre teser, som William Layher. I 

Queenship and Voice in Medieval Northern Europe (2010) mener også Layher at visene kan 

ha blitt oversatt til hertug Erik, men han setter også frem tesen om at Eufemia fikk visene 

oversatt for å skape seg en «stemme» som dronning, og at hun gjennom denne stemmen 

kunne drive politisk virksomhet, for eksempel pleie forholdet til Sverige ved å oversette 

ridderlitteratur til svensk og slik gjøre det lettere for Ingebjørg å bli mottatt i det nye 

hjemlandet sitt. Også Thomas Småberg har sett på Eufemiavisene i forhold til Eufemias virke 

uten at han kommer med noen nye innfallsvinkler rundt motiv av oversettelsene og hva 

Eufemia kan ha ønsket å oppnå.
4
 

 

Problemstilling, avgrensninger og definisjoner 

Oppgavens overordnede problemstilling er: Spilte Eufemia en politisk og kulturell rolle som 

norsk dronning, og i så fall hvilken? For å svare på problemstillingen er det nødvendig med 

noen underproblemstillinger, og den første knyttes til Eufemias familiebakgrunn. Som 

historiografigjennomgangen viste, har ikke historikerne vært enige om hvem som var 

Eufemias far. Nøyaktig hva slags familierelasjon hun hadde til Rügen har vært diskutert 

tidligere, og da har spørsmålet om hvem som var hennes far stått sentralt. Var fyrst Vitslav II 

                                                           
4
 Thomas Småberg «Bland drottningar och hertigar: Utblickar kring riddarromaner och deras användning i 

svensk medeltidsforskning» i (Svensk) Historisk Tidsskrift, 131(2011) s. 197-226.  
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morfar eller far til Eufemia?
5
 Dette har selvfølgelig betydning for Eufemias tilknytning til 

Rügen, men også for mulige videre bånd til nordtyske adelsfamilier. I nyere tids forskning, da 

nettopp familie- og nettverksforbindelser er blitt vektlagt, er spørsmålet om Eufemias far av 

stor betydning for å forstå hvilke forbindelser Eufemia representerte for det norske 

kongedømmet. Samtidig er det som påpekt i historiografidelen, gjort påfallende lite for å se på 

morens familiebakgrunn; hvilken bakgrunn hadde familien til Agnes av Braunschweig-

Lüneburg og hvordan kan hennes familiebakgrunn ha påvirket livet til fyrstefamilien på 

Rügen og Eufemias oppvekst? Dette er nemlig også en viktig brikke for å forstå hvem 

Eufemia var. Slik vil denne delen av oppgaven belyse et område det ikke har blitt gjort 

undersøkelser på tidligere. Et annet sentralt område i oppgaven er alliansebyggingen gjennom 

ekteskap, en viktig del av det politiske spillet. Hva kan ha vært det norske motivet da Håkon 

giftet seg med Eufemia og hva kan Vitslav IIs motiv ha vært med å søke en allianse nordover 

– og hva ble de politiske konsekvensene av alliansen? Svaret på hvorfor det fra norsk side ble 

søkt mot Rügen på slutten av 1290-tallet for å finne en hustru til Håkon vil avhenge av 

analysen av Eufemias familiebakgrunn – hva kunne en allianse med Rügen tilføre og Norge 

og vice verca.  

Med tanke på hovedproblemstillingen vil det være nødvendig å vurdere selve 

dronningrollen – hvordan levde Eufemia opp til tidens dronningidealer? I denne analysen vil 

det være nødvendig å gjøre en geografisk og tidsmessig avgrensning. Jeg vil vektlegge en 

sammenligning av Eufemia med de norske dronningene Ingeborg Eriksdatter, Margrete 

Alexandersdatter og Isabella Bruce, samt Eufemias datter, Ingebjørg, som riktignok ikke ble 

dronning, men hun ledet Norge og Sverige som hertuginne frem til hun falt i unåde. Ved å 

måle Eufemia med norske dronninger vil det være mulige å se en klarere utvikling av 

dronningrollen og om det skjedde endringer i Eufemias tid, og i så fall hvilke.   

 Som norsk dronning har Eufemia uløselig fått knyttet Eufemiavisene til seg, som 

oppdragsgiver for å få visene oversatt. Hvorfor fikk hun oversatt de tre riddersagaene til 

svensk? Som nevnt i historiografien har Eufemias forhold til hertug Erik vært det antatte 

motivet for oversettelsen, samtidig som det har blitt lagt fram hypoteser om at oversettelsene 

ble utført på et mer rasjonelt grunnlag – at de kanskje ikke var ment som gaver til hertug Erik 

personlig, men gitt som en diplomatisk gest til Sverige. William Layher har også hevdet at 

Eufemia oversettelsesprosjekt var en del av hennes måte å bli hørt som dronning – hun skapte 

                                                           
5
 Jeg har valgt denne stavemåten av navnet Vitslav, men det finnes et utall andre måter å stave det slaviske 

navnet på, se Ursula Scheil, Zur Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen (Köln, Böhlau-Verlag, 1962), 

s. 57-58. 
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seg en stemme. Likevel har det ikke blitt gjort noen større undersøkelser rundt Ingebjørg i 

denne oversettelsesprosessen; Ble Eufemiavisene oversatt for Ingebjørg? Hypotesen om at 

visene ble oversatt for Ingebjørg vil bli satt opp mot de mer etablerte hypotesene, slik at de 

blir en del av undersøkelsen rundt Eufemia som litterær patron.  

 

Dronningrollen – en teoretisk tilnærming 

Dette er en studie av en dronnings politiske og kulturelle rolle tidlig på 1300-tallet. Hvordan 

defineres så selve rollebegrepet, «politisk rolle» og «kulturell rolle» i denne oppgaven? 

Sosiologisk leksikon definerer en rolle som «summen av de normer og forventninger som 

knytter seg til en bestemt oppgave eller stilling i samfunnet».
6
 Jeg vil følge denne 

definisjonen når jeg skal bruke begrepet rolle videre. For å definere den politiske rollen, må 

begrepet politisk kultur defineres først, siden aktørenes rolle henger sammen med deres 

forhold til kulturen. Begrepet politisk kultur har en rekke definisjoner som har sine styrker og 

svakheter, og ingen har kommet til enighet om en klar definisjon, men jeg vil i denne 

oppgaven ta utgangspunkt i Keith Michael Bakers definisjon på politisk kultur:  

 

«(…) comprises the definitions of the relative subject-positions from which individuals and groups may (or may 

not) legitimately make claims one upon another, and therefore of the identity and boundaries of the community 

to which they belong. It constitutes the meanings of the terms in which these claims are framed, the nature of the 

contexts to which they pertain, and the authority of the principles according to which they are binding. It shapes 

the constitutions and powers of the agencies and procedures by which contestations are resolved, competing 

claims authoratively adjusted, and binding decisions enforced».
7
 

 

 

Kritikken som har blitt rettet mot Bakers definisjon, har i all hovedsak vært at den har vært for 

vag, og at det bør være klarere grenser mellom de forskjellige gruppene, istedenfor at de skal 

være sammenfallende.
8
 Samtidig innlemmer Baker både det Lowell Dittmer kaller politisk 

kommunikasjon
9
 og en historisk overført symbolverden hvor også handlinger har et bestemt 

kulturelt meningsinnhold. Et eksempel på det er gaveutvekslingen – riktig nok ble det 

utvekslet gaver mellom to parter, men selve utvekslingen kunne være meningsfull i en politisk 

setting.
10

  I denne undersøkelsen vil jeg bruke begrepet «politisk rolle» om en aktør som er en 

                                                           
6
 Olav Korsnes, Heine Andersen og Thomas Brante (red.), Sosiologisk leksikon (Oslo: Universitetsforlaget, 

1997), s. 267. 
7
 Baker Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteeth Century, 

unummeret bd. av Ideas in Context (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), s. 4–5. 
8
 Se Knut Dørum, «Hvordan kullbøndene seiret i striden med Bernt Anker – bondepolitikk og bondeøkonomi 

rundt oslofjorden på 1700-tallet», i Historisk tidsskrift 85, nr. 3 2006, s. 407–8. 
9
 Stephen Chilton, «Defining Political Culture», Western Political Quarterly 41, nr. 3 1988, s. 425. 

10
 Se Ann Christensson, Else Mundal og Ingvild Øye, Middelalderens symboler (Bergen: Senter for  europeiske 

kulturstudier, 1997).  
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del av en politisk kultur, og det vil komme til syne innenfor to områder; jeg vil drøfte 

Eufemias politiske rolle som brikke i et politisk spill gjennom giftermålsavtaler, og jeg vil 

drøfte Eufemias politiske rolle ved å drøfte hennes mulige utøvende politikk i sin tid som 

norsk dronning.  

Kultur er også et begrep som kan defineres på ulike måter; det humanistiske 

kulturbegrepet som forutsetter en kulturell verdimålestokk, det samfunnsvitenskapelige 

kulturbegrepet som definerer kultur som det fellesskap av idéer, verdier og normer et samfunn 

har og som det forsøker å videreføre til neste generasjon, og det kulturpolitiske kulturbegrepet 

som har utviklet seg til å definere kultur som kulturlivet til folk slik det leves.
11

 Når jeg skal 

drøfte Eufemias kulturelle rolle vil jeg støtte meg til det samfunnsvitenskapelige 

kulturbegrepet. Den kulturelle rollen er knyttet til begrepet transnasjonal kulturbærer, som 

kan forklares som hvordan kulturell virksomhet sprer seg fra et område og til et annet – 

utenfor landegrensene både kultur, tankesett og handlemåte. Susan Groag Bell (1988) er en 

pioner på dette område når hun tar for seg forholdet mellom kvinner og bøker – og kvinner 

som transnasjonale kulturbærere.12 Hennes undersøkelser representerer noe nytt, og deler av 

hennes forskningsområder vil videreføres i min analyse av Eufemia som kvinne og 

kulturbærer.  

Kildene vi har fra Eufemias tid forteller i all hovedsak om det øvre sjiktet i samfunnets 

liv og levne – det er elitens historie. I historieskrivningen som har blitt gjort, er det menn som 

har hatt hovedrollene, det har blitt forsket mest på typiske mannlige områder i historiefaget – 

og forskningsmiljøet har i en årrekke blitt dominert av menn. I Norsk historie skriver Moseng 

m.fl.: 

« (…) foreløpig har vi verken empiri eller begrepsapparat til å gjøre historien om norsk 

middelalder til en kjønnet historie. Og også den kvinnehistoriske forskningen på dette feltet har 

til nå vært relativt begrenset, i hvert fall om vi sammenlikner med det som har vært gjort 

innenfor seinere tiders historie.»
13

 

 

Utsagnet beskriver godt situasjonen for middelalderens kvinnehistorie, men samtidig kan vi se 

noen trekk i forskningen innenfor kvinnehistorien som også kommer igjen innenfor 

tidsrommet som har fått betegnelsen «middelalder».  

 

                                                           
11

 www.snl.no/kultur 
12

 Se Susan Groag Bell «Medieval Women Book Owners: Arbiters of Lay Piety and Ambassadors of Culture» i 

Women & Power in the Middle Ages, red. Mary Erler og Maryanne Kowaleski (Athens og London: The 

University of Georgia Press, 1988), s 149-187.  
13

 Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo, Norsk historie I, 2. utgave, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 2007), s 50. 
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Genussystemet 

I takt med kvinnekamp og -frigjøring på 1960- og 1970-tallet ble kvinnehistorie (i dag 

kjønnshistorie), stadig viktigere, og kvinnerollen gjennom historien har blitt viet mer plass 

ved å se på hvilke funksjoner kvinner har hatt i samfunnet. Tradisjonell kjønnshistorie har 

vektlagt begreper som kjønnsroller og sosialt kjønn – roller hvert enkelt individ kan gå inn og 

ut, og slik eksperimentere med etter fri vilje. En slik fremstilling viser kanskje en større 

fleksibilitet i mønstrene enn hva som faktisk er tilfelle, noe historikeren Yvonne Hirdman 

påpekte da hun lanserte betegnelsen genussystemet i 1988.
14

 Genussystemet er et alternativ til 

de to nevnte begrepene – mens de to andre mener mennesket kan sjonglere mellom 

forskjellige roller, problematiserer Hirdman dette gjennom genussystemet ved å påpeke at 

mennesket fødes inn i et genussystem som allerede har klarlagt hva som er kvinnelig og hva 

som er mannlig. Systemet har to hovedprinsipper – dikotomi og hierarki. Med dikotomi 

menes i denne sammenheng en todeling av den mannlige og kvinnelige sfæren både 

samfunnsmessig og kulturelt, mens hierarki betyr at de to nevnte sfærene, den mannlige og 

den kvinnelige, står i et over-og-underordningsforhold til hverandre – da den mannlige 

overordnet den kvinnelige sfæren.  

Hva kan genussystemet som teori tjene til i denne undersøkelsen? Dronningrollen skal 

komplimentere kongsrollen, hvor den som skal fylle den førstnevnte innehar en klarlagt 

kvinnelig rolle og sistnevnte en klarlagt mannlig rolle. Dette kan knyttes til det dikotomiske 

prinsippet. Ut fra statsutvikling og påvirkning fra kirkens politikk ble kongs- og 

dronningrollen stilt i et hierarkisk forhold – kongen var overordnet dronningen, slik som 

mannen var overordnet kvinnen ellers i samfunnet. Både Sverre Bagge og Steinar Imsen tar 

opp dette; Bagge i Cappelens kvinnehistorie og i Mennesket i middelalderens Norge, Imsen i 

Våre dronninger, men først og fremst i hans bidrag i Anne Duggans bok om dronningrollen.  

Likevel ser vi unntak, for eksempel hos enkedronningene. Ved en konges død kan en 

dronning overta kongens plikter, og styre på vegne av en umyndig sønn. Selv om dronningen 

er født inn i en kvinnerolle – og så gjennom ekteskap går inn i en dronningrolle, vil en 

enkedronning kunne gå inn i en politisk rolle som var beregnet på kongen som riksstyrer – 

som dronning kunne en kvinne gå inn i en mannsrolle dersom mannen (kongen) skulle falle 

fra. Gode eksempler på det er hertuginne Ingebjørg, Eufemias datter, som styrte Norge og 

Sverige på vegne av den umyndige sønnen, Magnus, fra 1319 og til hun ble avsatt i 1323,
15

 og 

                                                           
14

 Hun utviklet teorien om genussystemet i forhold til makt i bøkene Med kluven tunga – LO och 

genusordningen (1998) og Genus – om det stabilas föränderliga former (2002).  
15

 Ingebjørg vil jeg komme tilbake til i kapittel fem.  
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dronning Margrete (norsk dronning fra 1363-1412). Da Margretes far, den danske kongen 

Valdemar Atterdag, døde i 1275, sørget Margrete for at det var hennes og kong Håkon VIs 

sønn, Olav, som ble dansk konge. Da Håkon VI selv døde i 1380 var Olav bare ti år, så 

enkedronning Margrete styrte på vegne av ham med politisk teft – resten av historien kjenner 

vi med Kalmarunionen i 1397.
16

  

 

«Kongar fær sjeldan lov å gifte seg av kjærleik»
17

 

Slik innledet Halvdan Koht et av sine avsnitt i innledningen til Norske dronningar. Når vi ser 

på den norske dronningoversikten, er det tydelig at det har blitt tatt politiske hensyn da det har 

blitt inngått giftermål.
18

 Ekteskapet var en sentral del av elitens alliansebygging. Hele 

prosessen som til slutt munnet ut i ekteskapsinngåelse, var viktig for alle berørte parter – 

inngåelsen berørte både de politiske, økonomiske og juridiske sfærene i et samfunn. I avtalen 

som ble laget var det viktig å få størst mulig gevinst til seg selv som aktør og det husholdet 

man ved giftermålet skulle tre inn i.
19

 I den forbindelse er det fruktbart å trekke inn Pierre 

Bourdieus aktørperspektiv. Ifølge Bourdieus samfunnsteorier er det ikke bare penger og 

midler som gir makt i et samfunn. Makt kan man også få gjennom de personlige egenskapene 

man besitter, og disse egenskapene relaterer Bourdieu til sosiale klasser – hver enkelt klasse 

har sin egen habitus. Slik kan habitus forklares som en form for klassementalitet som 

internaliseres fra barndommen av– miljøet former individet, og tilfører aktøren symbolsk 

kapital. Knut Kjeldstadli forklarer habitusbegrepet på denne måten:  

 

«Med habitus mener han kulturelle systemer som disponerer folk til å tenke og handle i én retning, men som ikke 

entydig avgjør at de gjør slik. Habitusene er et system av internaliserte strukturer, persepsjonsskjemaer, 

tolkningsrammer, oppfatninger og handlemåter som er felles for et samfunn eller en klasse eller en gruppe».
20

 

 

Slik vil de som tilhører samfunnets elite ikke bare ha flere midler, altså ha større økonomisk 

kapital, enn de i det lavere sjiktet, men gjennom den sosial kapitalen vil de også ha 

egenskaper som gjør dem til bedre mennesker enn de i det lavere sjiktet.  

                                                           
16

 Se Vivian Etting, Margrete I, 1353-1412, and the founding of the Nordic Union (Leiden: Brill, 2004). 
17

 Halvdan Koht, Norske dronningar (Oslo: Samlaget, 1926), s 3.  
18

 Jeg kommer ikke til å drøfte relasjonen mellom kjærlighet og ekteskap, se Bjørn Bandlien, Å finne den rette 

(Oslo: Den norske historiske forening, 2001).  
19

 Bjørn Bandlien «Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder», Hovedfagsoppgave (Universitetet i Oslo, 

1998), s 16. 
20

 Knut Kjeldstadli «Struktur, norm og interesse – om historikeres behov for handlingsteori» i Historisk 

Tidsskrift 1:1991, s 59.  
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Hvordan stiller Bourdieus teori seg ved valg av ektefelle? I tillegg til den økonomiske 

kapitalen, vil den den symbolske ha mye å si ved en ekteskapsinngåelse. I det øvre sjiktet av 

samfunnet, her i denne oppgaven det aller øverste, vil det bety at det blir søkt etter en ektefelle 

som kan fylle de forventningene som blir stilt til rollen den skal fylle. Når en fremtidig konge 

skal inngå giftermål, er det naturlig å søke etter en kvinne som kommer fra samme 

samfunnslag, siden de begge trolig vil ha samme habitus. Selve ekteskapsinngåelsen beskriver 

Bourdieu som et kortspill, og aktørene må følge gitte spilleregler. Aktørene som drev fram 

ekteskapsavtaler for middelalderens elite var utsendinger fra kongens nærmeste krets.  

Diplomati var en sentral den av utenrikspolitikken, og Moseng har i Norsk historie 

beskrevet utenrikspolitikk i middelalderen som «krig og diplomati». Dette er satt litt på 

spissen, men diplomatene, kongens utsendinger, hadde den bærende oppgaven for å få på 

plass avtaler – deriblant ekteskapsavtaler.  

 

Kilder og metode 

Dette er en studie hvor jeg vil gå gjennom allerede brukte kilder på nytt, samtidig som jeg vil 

gjøre en nærlesning av kilder som ikke har blitt satt i sammenheng med Eufemia tidligere. 

Kildene jeg skal benytte meg av kan deles inn i to – diplommateriale og narrative kilder.  

Jeg vil benytte meg av diplommateriale som fra norsk hold er samlet i Diplomatarium 

Norvegicum og sammenfattet i Regesta Norvegica. Jeg vil også benytte meg av de tyske 

samlingene Pommersches Urkundenbuch, som er en samling av diplommateriale fra det 

pommerske området, Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den 

eingeborenen Fürsten 1168-1325, som er Carl Gustav Fabricius samling av diplommateriale 

som omtaler fyrstedømmet Rügen. Fra det tyske området vil jeg også benytte meg av 

lovsamlingen Sachsenspiegel, som er en samling saksiske lover nedtegnet av Eike von 

Repgow om lag 1235. Sachsenspiegel skal benyttes som kilde i oppgaven for å undersøke 

kvinners arverett i det saksiske området.  

I tillegg til diplommateriale, vil jeg benytte flere narrative kilder. Av norske narrative 

kilder vil jeg benytte meg av Kongespeilet, trolig nedskrevet på midten av 1200-tallet under 

Håkon IV for å rettlede hans sønner – Håkon den unge og Magnus Lagabøte. Forfatteren er 

anonym, men med tanke på bokens innhold, hvordan den forholder seg til kongemakten og 

hvordan religiøse motiver er tatt i bruk, er det sannsynlig at han har vært en geistlig knyttet til 

kongens administrasjon. Kongespeilet er utformet som en dialog mellom far og sønn, og skal 

være et ideal som mennesker kan måle sin oppførsel etter slik Gud har plassert dem i 
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samfunnet. Boken skal ta for seg de ulike samfunnslagene – kjøpmannen, hirdmannen og 

kongen, de lærde og bøndene. Det som er bevart av Kongespeilet tar bare for seg de tre 

førstnevnte.
21

 Utgaven som tas i bruk i denne oppgaven er oversatt av Anton W. Brøgger på 

grunnlag av manuskriptet AM. fra omkring 1275.
22  

Jeg vil også benytte Håkon Håkonssons saga, 243 b α fol., nedskrevet etter ønske av 

Håkon Håkonssons sønn, Magnus Lagabøte, kort tid etter Håkons død i 1263 av islendingen 

Sturla Tordsson. Sagaen, som slik sett kan betegnes som en samtidssaga, tar sats i å fremstille 

kongen etter tidens kongsidelaer – han blir fremstilt som en rex iustus. Kildeverdien av Håkon 

Håkonssons saga er høy, likevel er det viktig å holde et kritisk blikk på området, nettopp på 

grunn av idealiseringen.
23

 

I tillegg til disse vil jeg bruke Snorre Sturlasons Heimskringla, skrevet om lag 1230, 

når tiden før 1200 skal behandles, og den islandske bispesagaen Biskop Arnes saga. Sagaen 

handler om biskopen ved Skálholt bispedømme på Island 1269–1298, Arne Torlaksson. Den 

er trolig skrevet på begynnelsen av 1300-tallet enten av eller på oppdrag for og etter 

opplysninger fra Arnes etterfølger og nevø, Arne Helgesson. Avskrift av sagaen finnes i 

bruddstykker i AM 220 VI fol. og Reykjarfjarðarbók (AM 122 b fol.), begge fra 1300-tallet, 

og vil bli brukt for å utfylle de norske kildene.
24

  

Jeg vil også benytte meg av to krøniker, den svenske Erikskrönikan og den tyske 

Braunschweiger Reimchronik. Erikskrönikan er en rimkrønike trolig skrevet på 1320-tallet, 

og den tar for seg Sveriges historie fra 1229 til 1319. Hovedvekten av handlingen i krøniken 

er lagt til hertug Eriks tid, og den har en idealistisk funksjon – på mange måter kan den sees 

på som et aristokratisk propagandaverk.
25

 Her er hertugen hovedpersonen, og presenteres som 

en sann ridder som var fryktløs og djerv, men likevel mild og ærbødig, og behandlet kvinnene 

galant. Forfatteren er ukjent, men han har trolig vært en del av hertug Eriks nærmeste krets,. 

Som historisk kilde er det nettopp derfor viktig å stille seg kritisk til krøniken, men tendenser 

i historien kan man uansett si den fanger opp. Erikskrönikan finnes i flere bevarte 

håndskrifter, men ingen er eldre enn fra 1450.26  

                                                           
21

 Om de to sistnevnte kategoriene har gått tapt eller aldri blitt skrevet kan ikke sies sikkert.   
22

 Anton Brøgger, «Efterskrift» i Kongespeilet (Oslo: Aschehoug, 1947), s 223-230 
23

 Holtsmark 2008: 8-9. Oversettelsen er gjort på grunnlag av A. Kjær og Ludvig Holm-Olsen utgave (Kristiania, 

1910).    
24

 Gunnhild Stefánsson, Magnús Stefánsson, «Innledning» i Biskop Arnes saga, unummerert bd. av Thorleif 

Dahls Kulturbibliotek, (Oslo: Aschehoug & Co, 2007), s. 7. 
25

 Sven Bertil Jansson, «Innledning» i Erikskrönikan (Stockholm: Tidens Forlag, 1985), s 15.  
26

 Jeg har brukt Sven-Bertil Janssons redigerte utgave fra 1985. Jamfør Roger Andersson i «Eufemiavisenes 

publikum» i Eufemia: Oslos middelalderdronning (Oslo:2012), s 233-246, ble disse håndskriftene tradert av 

familier som er etterkommere av hertug Erik og hans riddere.  
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Braunschweigisches reimchronik er også skrevet av en ukjent forfatter, og er trolig 

skrevet på slutten av 1200-tallet av en klerk i hertugens krets. Dette er rimkrønike bestående 

av 9339 verselinjer, og tar for seg saksernes historie fra Widukind (som kjempet i Den 

saksiske krig mot Karl den store), Henrik Løve og til Albrecht I av Braunschweig-Lüneburg 

(Eufemias onkel). Slik som Erikskrönikan bærer også denne rimkrøniken preg av å være et 

propagandaverk – den er klart partisk med welfernes agitasjoner.27  

 

Struktur 

For å svare på problemstillingen så godt som mulig, vil jeg i tillegg til innledningskapittelet 

og konklusjonen, ha fire kapitler som skal søke svar på Eufemias politiske og kulturelle rolle.  

I kapittel to vil jeg se på diskusjonen rundt hvem som var Eufemias far. Jeg vil ta for meg den 

tidligere diskusjonen, sammenligne kildene tidligere historikere har brukt, samt gjøre en egen 

vurdering av kildene som ligger til grunn for å kunne vurdere hvem som var Eufemias far. 

Undersøkelsen vil danne grunnlag for resten av kapittelet, som dreier seg om Eufemias 

familiebakgrunn, for å kunne vurdere hva Eufemias mor kan ha tilført Rügen, og videre hva 

Eufemia kan ha tilført Norge.  

Kapittel tre med tittelen «Det politiske bakteppet», handler om den politiske 

situasjonen som til slutt ledet til giftermål mellom hertug Håkon og fyrstedatteren Eufemia, 

og det analyserer de politiske konsekvensene av alliansen. Hvorfor var det ønskelig med en 

allianse mellom Norge og Rügen, og hva førte den til?  

Kapittel fire er viet til selve dronningrollen. Hvilke idealer var gjeldende i Norge på 

Eufemias tid, og hvordan levde hun opp til disse? For å svare på det, har jeg valgt meg ut fire 

områder jeg vil analysere nærmere: Eufemia som rådgiver, allianseskaper, gavmildhet overfor 

kirken og dydighet. I undersøkelsen vil jeg innenfor hvert område gjøre en komparasjon av 

Eufemia opp mot de gjeldende idealene og andre norske dronninger som ble målt opp mot de 

samme idealene. 

Kapittel fem har fått tittelen «Eufemia og kvinner som transnasjonale kulturbærere». 

Mens kapittel to tar for seg de faktiske forholdene Eufemia vokste opp i, tar kapittel fem for 

seg hvordan moren, Agnes, kan ha båret med seg sin kulturelle bakgrunn fra Braunschweig til 

                                                           
27

 Det er bevart to manuskripter av Braunschweigische Reimchronik; fra 1200-tallet og 1400-tallet. Jeg baserer 

meg på utgaven som finnes i Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters 2: Sächsische 

Weltchronik. Eberhards Reimchronik von Gandersheim. Braunschweigische Reimchronik. Chronik des Stiftes S. 

Simon und Judas zu Goslar. Holsteinische Reimchronik (1877). Den tyske historikeren Bernt Ulrich Hucker har 

gjennomgått det tyske kildematerialet i sin forskning om huset Welfen og keiser Otto IV. Hans resultater etter 

nøysomt kildearbeid vil være inkludert i sekundærlitteraturen som benyttes i mine undersøkelser. 
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Rügen da hun giftet seg med Vitslav II, og hvordan Eufemia kan ha preget Skandinavia som 

transnasjonale kulturbærere. Viktigst i kapittelet vil bli å diskutere hypotesen om 

Eufemiavisene ble oversatt for Ingebjørg skyld, og sette den opp mot tesene om at visene ble 

oversatt for hertug Eriks skyld og om oversettelsene ble gjort for å skape en 

«dronningstemme». Til slutt vil jeg gjøre en endelig konklusjon basert på undersøkelsens 

funn.  
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Andre kapittel 

Eufemia, fyrstedatteren fra Rügen 

 

I tyve dager varte bryllupsfesten. Meget ble gitt til hver i sær efter hver manns ønske og vilje, 

og alle – fattig og rik – roste den store gavmildhet. I hele den tid herrene var sammen, 

underholdt de seg med mangehånde forlystelser. Når ridderne hadde nydt sine måltid og stod 

opp fra bordet, så man rundt omkring på kampplassen hvorledes ridderskarene sprengte mot 

hverandre i høvisk kamplek. Og når de var trette av å kjempe, hengav de seg til andre av sine 

sedvanlige gleder: Da danset fagre fruer med hvite slep på kjolene, og glade riddere sang og 

kvad med stor kunst, mens atter andre dystet i ridderlig tvekamp.
28

  

 

 

Hvem som var Eufemias far, har det vært delte meninger om. I dette kapittelet tar jeg for meg 

diskusjonen rundt hvem som var Eufemias far og tar standpunkt til hvilke av kildene jeg vil 

basere meg på. Videre vil jeg presentere Eufemias far og fyrstedømmet Rügen. Hvem faren 

var har vært diskutert, men å undersøke fyrstedømmet for slik å danne et bilde av miljøet 

Eufemia vokste opp i, har ikke blitt gjort i utstrakt gard tidligere. Samtidig har det blitt gjort 

påfallende lite for å se på morssiden hennes, i den hensikt å undersøke Agnes sin bakgrunn og 

hva hun kan ha tilført Rügen. Det er også en viktig brikke for å forstå Eufemias bakgrunn. 

Dette vil jeg løse ved først å diskutere hvem faren til Eufemia var og kildene som har vært tatt 

i bruk, for så å undersøke fyrstedømmet Rügen og deretter huset Welfen, for så å ta for meg 

fyrstehuset på Eufemias tid. Målet med kapittelet er å undersøke Eufemias familiebakgrunn 

på en ny måte, spesielt ved å legge vekt på bakgrunnen til Eufemias mor, slik at man kan 

danne et bedre bilde av hvordan Eufemias oppvekst og bakgrunn kan ha vært, og videre 

kunne vurdere hva hun kan ha tilført Norge. 

 

Eufemias far – fyrst Vitslav II eller grev Günther? 

I det som er publisert om Eufemia tidligere, har de fleste basert seg på de kildene Peter 

Andreas Munch brukte i sitt arbeid med Det norske folks historie i perioden 1852-1863, samt 

antagelsene han fremla her. I presentasjonen om Eufemia baserte han seg på de islandske 

annalene fra Skálholt og Flatey, og Detmarkrøniken som hevdet at Vitslav II av Rügen var 

Eufemias morfar. Faren hennes skal ifølge disse kildene ha vært grev Günther av Ruppin, 
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men hun skal angivelig ha vokst opp hos morfaren.
29

 Av størst betydning for Munchs arbeid 

innenfor dette området, var krøniken til Detmar av Lübeck, som han skrev i siste halvdel av 

1300-tallet. Under året 1299 skrev Detmar følgende:  

 

By der tyd starf koning Erik van Norweghen, de let nenen son, mer ene dochter. Do wart koning 

sin broder hertoghe Haquin, de nicht langhe dar bevoren hadde nomen des greven dochter van 

Reppin, de was dochter des forsten van Ruyen.
30

  

 

Denne litt forvirrende notisen (her sier Detmar at Eufemia både er grevedatter fra Ruppin og 

datter av fyrsten av Rügen) løste Munch ved å identifisere greven som Günther av Ruppin 

som døde i 1284, mens Vitslav II er Eufemias morfar og Günthers svigerfar.  

Basert på sine undersøkelser lagde også Munch et slektstre for å vise Eufemias 

herkomst, men her kommer det tydelig fram at Munch var for rask i sine antagelser. Munchs 

slektstre lar seg ikke praktisk gjennomføre – Vitslav II ble født om lag 1240, og Vitslav den 

yngre ble som første barn i ekteskapet med Agnes av Braunschweig-Lüneburg født om lag 

1265. Vistlav IIs ukjente datter Munch hevder er Eufemias mor, må altså ha blitt født etter 

1265. Munch hevder også at Eufemia ble født om lag 1270, noe som er praktisk umulig hvis 

moren ble født i siste halvdel av 1260-tallet. I 1858 og 1859 hadde Munch en brevveksling 

gående med borgermesteren av Stralsund, Carl Gustav Fabricius, om hvem som var Eufemias 

far. Fabricius mente Vitslav måtte være Eufemias far, siden han oppgir henne som datter i sitt 

testamente, mens Munch bygde sin argumentasjon på de islandske annalene. Fabricius’ 

oppfatning har blitt gjeldende i den videre tyske forskningen, mens her i Norge har Munchs 

vært den mest utbredte.
31

 

Munchs tolkninger har gjort seg gjeldende i oversiktsverk og oppslagsverk helt opp til 

vår tid. Eufemia er gjerne blitt omtalt som Vitslav IIs barnebarn og kalt Eufemia av Ruppin 

eller Eufemia av Arnstein og Ruppin. Det finnes likevel noen unntak. Både Per Holck og 

Narve Bjørgo mener at Eufemia sannsynligvis var datter av Vitslav II. I Norsk biografisk 

leksikon skriver Bjørgo at «kven som var foreldre er omdiskutert, men mest sannsynleg var ho 

dotter til fyrst Witzlav 2 av Rügen», mens Holck går lenger, og slår fast at Eufemia er Vitslav 

IIs datter.
32

 Det finnes altså andre kilder som omtaler Eufemia og hennes familie enn de P.A. 

Munch baserte seg på, siden både Bjørgo og Holck konkluderer annerledes enn han. I Vitslav 
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IIs testament skrevet i Oslo 27. desember 1302, to dager før han døde, er Eufemia oppført 

først av døtrene hans, og han kaller henne for sin «kjære datter», på lik linje med de andre 

døtrene sine.
33

  

Den fremste kilden til å slå fast Vitslav IIs farskap til Eufemia, er den første kilden 

Eufemia nevnes i. I forbindelse med et møte mellom de vendiske og westfalske byene holdt i 

Lübeck vinteren 1298-1299, skrev Dortmunds utsending Heinrich Kahle et referat til byrådet. 

Referatet viser at møtet blant annet omhandlet den ulovlige tollen den norske kongens 

ombudsmenn hadde krevd av kjøpmennene under vinterens sildefiske, og de vendiske byene 

skal på vegne av de andre sende et brev til kongen, hertugen og deres rådgivere.
34

 Kahle 

skriver også at utsendinger fra den norske kongen og hertugen snart skal komme til Stralsund 

for å hente datteren til fyrsten av Rügen.
35

 Siden Kahle har skrevet om fyrstedatterens snarlige 

avreise i denne rapporten, må vi anta at det kommende giftermålet har vært tatt opp på møtet, 

og at giftermålet var av stor betydning for Rügen og Rügens allierte. Aller viktigst i denne 

sammenheng er at Kahle omtaler henne som «datter av fyrsten av Rügen», dette i en rapport 

fra et møte hvor både Kahle og Vitslav II selv var representert, slik at vi med stor sikkerhet 

kan si at innholdet er riktig.  

I dag kan vi altså se vekk fra P.A. Munchs antagelser, siden både Vitslavs IIs 

testament og rapporten skrevet av Heinrich Kahle, hevder at Vitslav II er Eufemias far. Disse 

kildene er fra Vitslav og Eufemias samtid, og er nære dem begge geografisk, noe som gjør 

dem mer troverdige som kilder enn Munchs. Jeg velger å støtte meg på disse kildene, og vil 

omtale Eufemia som datter av fyrst Vitslav II av Rügen.  

 

Fyrstedømmet Rügen 

Eufemias far, Vitslav II, kom fra fyrstedømmet Rügen. Her regjerte familien i et fyrstedømme 

som bestod av øya Rügen i tillegg til at det også hadde områder av fastlandet tilhørende seg. 

Elven Peene var med på å danne en naturlig grense for området på fastlandet, og 

fyrstedømmets areal kan sammenlignes med delstaten Rhode Island i dag.
36

 Øya Rügen består 

av kalkklipper og fruktbart morenelandskap, og på 1100- og 1200-tallet var store deler av 
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området skogkledt.
37

 Fyrstedømmet Rügen ble opprettet i forbindelse med korstogene rettet 

mot østersjøområdet på 1100-tallet. I denne delen om fyrstedømmet skal jeg forklare hvordan 

fyrstedømmet Rügen ble opprettet og presentere fyrstefamilien og samfunnet de var en del av 

som også skulle være med på å forme Eufemias oppvekst.  

 

Venderkorstogene  

Arkeologiske utgravninger har vist at det har bodd folk på Rügen siden steinalderen. Da var 

det en gruppe kalt rugiere som bebodde øya, men disse trakk seg etter hvert inn på fastlandet, 

og på 600-tallet var det ranerne som overtok området og etablerte et rike der. Ranerne var av 

slavisk opprinnelse, og var et hedensk folk som dyrket guden Svantevit.
38

 Befolkningen i det 

vendiske området langs Østersjøen og Skandinavia gikk gjennom en lik utvikling på 800- og 

900-tallet, hvor for eksempel både Danmark og venderne ble utsatt for hardt press fra et 

ekspanderende Frankerrike.
39

 Men mens de skandinaviske rikene ble kristnet, forble området 

langs sørkysten av Østersjøen fra grensen mellom Danmark og det tyske riket og til det polske 

riket, og derfra i en kile mot sør, hedensk dominert område. Det faktum at venderne beholdt 

sin hedenske tro, medførte også at de beholdt de gamle strukturene i samfunnet, både politiske 

og sosiale. Mens det var tilløp til riksdannelser i områdene rundt Venden, fastholdt 

befolkningen i Venden grupperinger som lignet stammeenheter.
40

   

Selv om det var tilløp til korstog og misjonerende kriger på 1000-tallet i 

Østersjøområdet, er starttidspunktet for venderkorstogene tradisjonelt satt i forbindelse med 

meddelelsen om fyrstedømmet Edessas
41

 fall etter den muslimske herskeren Imad ad-Din 

Zenghi av Aleppo og Mosul sitt fremstøt på julaften 1144.
42

 I Europa skapte Edessas fall stor 

bekymring for de andre korsfarerstatenes sikkerhet, og 1. desember 1145 utstedte pave 

Eugenius III (pave 1145-1153) korstogsbullen Quantum praedecessores; med det startet Det 

andre korstog.
43

 Bullen henvendte seg først og fremst til Ludvig VII. av Frankrike, som 

allerede hadde ytret ønske om å dra til Det hellige land, men bullen skulle vise seg å appellere 

bredt. I utgangspunktet skulle det reises korstog for å befri Edessa, men det utviklet seg til å 

bli et korstog som rettet seg mot flere retninger samtidig – Midtøsten, Spania og mot det 
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slaviske folket.
44

 I Nord-Europa ble det fremmet budskap om nedkjempelse av hedendommen 

i Det hellige land, men selv om det skapte reaksjoner kviet mange seg for å dra dit. Spesielt 

tyske fyrster var betenkelige for å delta i korstoget, og flere av dem argumentere for at det 

ikke var nødvendig å dra til Det hellige land for å bekjempe hedninger, så lenge det var så 

mange andre hedninger i umiddelbar nærhet.
45

 I mars 1147 utførlig teologisk begrunnelse
46

 

fra Bernhard av Clairvaux
47

 som ga de som ville muligheten til å oppfylle sine 

korstogsforpliktelser ved å kjempe mot de slaviske folkene øst for elven Elben.
48

  

Venderkorstogene deles hovedsakelig inn i to faser – den første med start i 1147 og 

den andre i 1168. Tillatelsen ble en suksess, og blant de som dro på venderkorstog i den første 

fasen for å omvende de slaviske folkegruppene, var markgreve Albrecht Bjørnen av 

Brandenburg og Vladislav av Böhmen.
49

 Med venderkorstogene ble flere områder underlagt 

kristne fyrster, men mest interessant for denne oppgaven er hvordan det utviklet seg i det 

rügiske området. Det var først i venderkorstogets andre fase at det hedenske styret på Rügen 

ble erstattet av det kristne; kong Knut og kong Svein, begge av Danmark, hadde som første 

viktige store oppgave som samkonger i Danmark å lede korstog rettet mot Venden i 1147. De 

dro på et felles korstog mot de hedenske venderne ved Dobin, litt øst for Lübeck. Da de kom 

frem slo de seg sammen med en saksisk rytterhær ledet av hertug Henrik Løve
50

, og angrepet 

ble vellykket – byen ble inntatt og folket ble døpt. Resultatene fra dette korstoget varte dog 

ikke lenge, for dobinerne gikk raskt tilbake til den hedenske troen etter at den danske hæren 

ble oppløst og de to kongene dro hjem hver for seg. Hjemme i Danmark ventet den unge kong 

Valdemar, sønn av Knut Lavard, på kong Svein og kong Knut, og gjennom de ti neste årene 

kjempet de innbyrdes om makten i Danmark. Stridene i Danmark ledet til at både Svein og 

Knut henvendte seg til den tyske herskeren Konrad III i 1150. Hver for seg foreslo de et nytt 

korstog mot venderne og tilbød også sin hjelp.
51
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Det ble ikke arrangert noe nytt korstog mot venderne i Konrads tid, men etter hans død 

i 1152 møtte alle de tre danske kongene opp til et riksmøte hos etterfølgeren, Fredrik I 

Barbarossa (konge fra 1152, keiser fra 1155 til 1190). Møtet førte til at Fredrik behandlet de 

tre kongene som sine vasaller, og delte Danmark mellom dem – noe som ikke førte til fred. 

Konfliktene fortsatte, og i 1157 døde Knut i blodbadet i Roskilde, et dødsfall Svein ble 

mistenkt for å stå bak. Samme år falt også Svein på Grathe Hede, og med det var Valdemar 

enehersker.
 
 Som dansk konge fra 1157 og til sin død i 1182, ledet Valdemar om lag 20 

herjinger mot venderne i Østersjøområdet som ble høyt prioritert.
 
 For å vise viktighetsgraden 

av korstogsbevegelsen i Danmark i denne perioden, kan erkebiskop Eskil tjene som eksempel; 

i 1159 bannlyste han alle som ikke fulgte Valdemars bud om å dra på korstog. Saxo, 

Valdemars trofaste historieskriver, viser også hvor viktig en annen skikkelse var for kong 

Valdemars korstog – Valdemars nære venn og fosterbror Absalon. I 1158 hadde Absalon blitt 

valgt til biskop av Roskilde, og for han var det viktig både å styrke kristendommen innad og 

kjempe for den utad. Slik fikk Valdemar en effektiv forbundsfelle, som ifølge Saxo «var like 

mye admiral som biskop».  

Det ble rettet flere angrep mot den vendiske kysten for å klargjøre en ordentlig 

invasjon. I all hovedsak var angrepene rettet mot Rügen, men det var også angrep lenger sør 

mot Wolgast og Wolin. Samtidig med angrepene på områdene rundt Østersjøen, inngikk 

Valdemar i 1166 en avtale med Henrik Løve, slik Knut og Svein hadde gjort tidligere. De ble 

enige om et felles korstog, med en påfølgende deling av byttet, men da det avgjørende 

angrepet på Rügen kom sommeren 1168, skjedde det uten Henrik Løve – Valdemar klarte å 

unngå å involvere hertugen. 
52

 

 

Svantevits fall 

Angrepet som førte til Danmarks erobring av Rügen ble rettet mot Arkona, en sterk festning 

på et høyt platå nord på øy Rügen, som var skilt fra resten av øya av et smalt sund. I Arkona 

lå tempelet for Svantevit, den største hedenske helligdommen i Nord-Europa, som rommet en 

statue av Svantevit. Svantevit var trolig en slavisk oversettelse av den kristne St. Vitus, og 

kanskje var venderne allerede i en grad kristne, men med det dogmatiske synspunktet som var 

gjeldende på 1100-tallet kunne de ikke regnes for annet enn hedenske. Et korstog var både 

rettferdig og nødvendig sett fra et religiøst perspektiv, men også beleilig fra et verdslig ståsted 
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– med en underleggelse av Rügen og områdene langs Østersjøen ville Danmark få kontroll 

over sentrale områder.
53

  

Innbyggerne overga seg raskt, og med overgivelsen fikk de harde betingelser. Det ble 

bestemt at alle på Rügen skulle bli kristne (på samme måte som de var i Danmark), alle 

skattene gitt til Svantevit skulle overgis til den danske kongen og alle kristne krigsfanger 

skulle settes fri. I tillegg skulle jordeiendommene som var underlagt tempelet overføres til den 

kristne kirken, venderne skulle betale en skatt på førti sølvmynter per plogspann i året, 

forpliktet seg for fremtiden til å delta i korstog da kongen befalte det og de skulle stille gisler 

som garanti for at forpliktelsene skulle bli fulgt opp.
54

 Statuen av Svantevit ble hogd opp til 

pinneved for å fyre opp den danske hærens suppegryter, og Rügen ble underlagt Roskilde 

bispestol.
55

 På Rügen ble det opprettet tolv sogn og det ble bygd kirker. Den første ble raskt 

satt opp i Arkona, slik at dåpsprosessen kunne settes i gang. Saxo kan fortelle at trekirken på 

Arkona ble satt opp av tømmer fra kastemaskinene brukt i angrepet på Rügen. Med 

formuleringen om at «det krigens verktøy som før hadde vært tenkt å skulle knuse kropper, nå 

ble brukt til å frelse sjelen» tydeliggjøres også det nye maktforholdet på Rügen. Og med det 

ble fyrstedømmet Rügen opprettet.
56

  

 

Fyrstefamilien på Rügen 

Den første rügiske hersker nevnt ved navn er Tetslav. I Gesta Danorum skrevet av Saxo, blir 

han nevnt som ”folkets konge” i 1164 da Valdemar av Danmark sendte biskop Absalon til 

Rügen for å få militærstøtte derfra. Etter 1168 og erobringen av Rügen – og deretter et 

påfølgende møte med biskop Absalon, omtales han ikke lenger som ”konge”, men som fyrste 

av Rügen sammen med broren, Jaromar I. Etter erobringen fungerte Rügen som fanelen under 

den danske kongen, slik at forholdet ikke var konstant, men måtte fornyes. 

Ifølge Thomas Kantzows krønike fra 1500-tallet, nedstammet de to fyrstebrødrene fra 

den hedenske kongefamilien på Rügen som hersket før erobringen i 1168. Etter 1170 nevnes 

ikke Tetslav mer i kildene, men om han døde det året eller om han trakk seg tilbake, kan ikke 

sies sikkert.
57

 Det som er sikkert er at fra 1181 regjerte Jaromar I alene på Rügen og hadde 
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sverget troskap til den danske kongen - i 1181 forteller Saxo at keiser Fredrik av Det tysk-

romerske riket omtaler Jaromar som Rex Rugianorum.
58

  

Før den tidligere omtalte erobringen av Rügen, ble det utkjempet kriger for å 

underlegge seg de vendiske områdene, og blant hovedaktørene var Danmark og Brandenburg. 

Med den rügiske fyrstens troskap til Danmark fikk Rügen beskyttelse mot Brandenburg, samt 

de andre nærliggende områdene Pommern, Øst-Pommern og Mecklenburg. For å få en 

motvekt til Danmark allierte også de rügiske fyrstene seg med kirken ved å støtte den i 

konflikter og ved å gi gaver – en politikk som for det meste også ble fulgt av Jaromar Is 

etterfølgere. Dette resulterte i at Rügen utvidet sitt territorium og konsoliderte seg som 

fyrstedømme. Hvor lenge Jaromar levde er det ingen kilder som forteller noe konkret om, 

men trolig døde han mellom 1209 og 1221. Etter Jaromar I fulgte Vitslav I (død 1250), og 

deretter Jaromar II (død 1260) som fyrster av Rügen.  

Forholdet til Danmark preget også tiden til Vitslav I og Jaromar II. På Vitslav Is tid 

spilte korstogene i nord fortsatt en viktig rolle, og Danmark hadde en sentral posisjon. 

Danmarks korstogspolitikk og landets forutsetninger for å kunne delta på korstog var nært 

knyttet opp mot resultatene i tidligere korstog. Vitslav Is kontingent som var en del av den 

danske korstogshæren mot Estland i 1219 var avgjørende for Danmarks skjebne under dette 

korstoget – det var Vitslavs inngrep i kampene som forhindret nederlag for den danske 

hæren.
59

  

Jaromar II ble medregent med faren mellom 2. april 1245 og september 1246, og 

fungerte som fyrste etter farens død i 1255/56. Som den eneste av fyrstene regjerte han for en 

kort periode – han døde allerede i 1260 i et felttog mot Danmark på Sjælland.
60

 Selv om han 

hadde en kort regjeringsperiode satte han likevel preg situasjonen i Nord-Europa. På 

oppfordring av pave Aleksander IV ble Jaromar nødt til å velge mellom Rügens to 

hovedallierte, kirken og Danmark, i striden mellom den danske kronen og erkebiskop Jakob 

Erlandssen.
61

 Jaromar II valgte å støtte kirken, og dermed ble Danmark motstander istedenfor 

alliert. Dette ledet til to svært vellykkede rygiske angrep på nettopp Danmark. Gjennom 

angrep og beleiringer erobret Jaromar II en rekke danske slott og byer, deriblant København. 

Jaromar IIs taktikk var så vellykket at han var i posisjon til å innsette svigersønnen sin hertug 

Erik av Slesvig på den danske tronen, men norsk og svensk innblanding forhindret dette.
62
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Jaromars krigerske egenskaper ble erstattet av mekleregenskaper da sønnen Vistlav II 

ble den herskende fyrsten etter Jaromars død. Vitslav II var den eldste av barna til Jaromar II 

og Eufemia av Pommern
63

, og ved å se på dokumenter fra Vitslav IIs tid som fyrste er det 

tydelig å se at han hadde førte en annerledes politikk enn det faren hadde gjort. Vitslav IIs 

politikk gikk ut på å beskytte fyrstedømmet, samt videreutvikle båndene Rügen hadde til 

områdene rundt seg på en fredfull måte. Det betød at han gjorde fred med Danmark, og for å 

sikre seg en trygg posisjon ved eventuelle angrep fra Brandenburg, la han vekt på å ha et 

vennligsinnet forhold til nabolandene Pommern, Mecklenburg, Kammin og Schwerin. I 

forbindelse med korstogene i Livland deltok Rügen på dansk side; her var ikke Vitslav II ikke 

så opptatt av selve kristningsprosessen, det viktigste for ham var å få broren, Jaromar som 

også hadde fungert som Vitslavs rådgiver, i posisjon til å styre deler av områdene de klarte å 

omvende. Slik ville han også svekke Den tyske ordens spillerom, og kanskje minske deres 

press på Rügen. Jaromar døde samme år, og planen døde med ham. Etter Jaromars død, støttet 

han seg mer og mer på sønnene, og fra 1283 opptrer både Vitslav den yngre og Sambor i 

dokumenter sammen med faren.
64

  

Fyrstene før Vitslav II hadde ikke lagt stor vekt på innenrikspolitikken, men Vitslav 

ville det annerledes. Han satte i gang en rekke reformer innad i fyrstedømmet som fremmet 

økonomien, og gjorde at Rügen klarte å bygge seg opp igjen etter Jaromar IIs kostbare kriger. 

Med økt velstand kunne Vitslav fortsette å pleie det gode forholdet Rügen hadde hatt til 

kirken; Vitslav ga gaver til kirker og klostre på Rügen og til institusjoner i nabolandene – 

blant annet til kirkene i Danmark, Braunschweig og Norge.
65

 

 

Agnes av Braunschweig-Lüneburg og Huset Welfen  

Eufemias mor, Agnes av Braunschweig-Lüneburg, tilhørte det tyske Huset Welfen, med 

hovedsete i Braunschweig-Lüneburg. Hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg ble opprettet i 

1235, med Otto das Kind (den unge), sønn av Vilhelm av Lüneburg og Helene av Danmark, 

som dets første hertug. Han giftet seg i 1228 med Mathilde av Brandenburg, og sammen fikk 

de ti barn, deriblant Agnes som trolig var den yngste i søskenflokken, født om lag 1240.
66

 

Agnes’ eldste bror, Albrecht den store, overtok som hertug etter farens død.
67

 Det var i 

Albrechts tid at hertugdømmet ble delt i to på grunn av konflikter med broren, Johann, i 1267 
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– Albrecht beholdt Braunschweig, mens Johan fikk Lüneburg. Albrecht var en del av miljøet 

som preget oppveksten til Eufemias mor, men han var også en sentral person i det politiske 

spillet som foregikk i Nord-Europa på 1200-tallet. Noe som også skulle påvirke Norge, som 

vi skal se i kapittel fire.  

Hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg som Agnes kom fra, bestod i hovedsak av to 

store byer – Braunschweig og Lüneburg. Lüneburg var en av de viktigste byene i hansaen 

frem til 1600-tallet på grunn av saltårene rundt byen. Fra Lüneburg ble saltet fraktet via 

Lübeck til byene langs Østersjøen. Her ble saltet viktig i forbindelse med sildefisket. 

Saltutvinningen og -eksporten førte til at Lüneburg ble en rik by, og en av de viktigste i 

hansaen. Også Braunschweig ble en viktig by gjennom middelalderen, spesielt under hertug 

Henrik Løve og keiser Otto IV. Henrik Løve, den samme saksiske hertugen som var med på 

erobringen av Rügen, gjorde Braunschweig til hovedsete for welferne, og fikk blant annet 

bygd borgen Dankwarderode. Han begynte også byggingen av St.Blasiuskatedralen, hvor han 

selv og de senere welferne frem til 1800-tallet er gravlagt. Keiser Otto IV gjorde 

Braunschweig til keiserby (urbs regia) da han ble keiser av det tysk-romerske keiserriket i 

1209 – som den eneste welfiske keiser.
68

 Og det var nettopp welferne som ble sentrale for 

Braunschweig og det senere hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg.  

Huset Welfen er Europas eldste fortsatt eksisterende fyrstehus, men går i dag under 

navnet Huset Hannover.
69

 Welferne, som går under navnet guelfi på italiensk, har tradisjonelt 

støttet pavemakten gjennom historien, og har hatt motsatsen sin i stauferne, ghibellines på 

italiensk, som støttet keisermakten i det tysk-romerske riket.
70

  

Fyrstehuset kan spores tilbake til 900-tallet, og som den første tyske adelsfamilien fikk 

welferne nedtegnet sin historie. Den første, men korte, fremstillingen om Huset Welfens 

historie finnes i Genealogia Welforum fra mellom 1123 og 1126. I 1170 kom den mer 

omfangsrike Historia Welforum som gjennom 32 kapitler skildrer welfernes historie fra Welf 

I til og med Welf VII.
71

 Med dette kunne fyrstefamilien bevise sin lange tradisjon som 

innflytelsesrik fyrstefamilie. Men det var ikke bare skriftlige nedtegnelser som skulle bevise 

fyrstefamiliens sterke røtter i Europa. På 1100- og 1200-tallet ble St. Blasiuskatedralen og 
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klosteret i Hildesheim utsmykket med malerier av Isaias tre og welfernes slektstre. Disse ble 

bundet sammen, slik at det skulle vises at Huset Welfen nedstammet fra kong Salomo.
72

  

 

Henrik Løve 

Welferen Henrik Løve (1129-1195), som i 1167 giftet seg med Mathilda av England, datter av 

kong Henrik II av England og Eleonora av Aquitania, er allerede omtalt i denne oppgaven, da 

han var sentral i korstogene rettet mot Rügen som førte til opprettelsen av fyrstedømmet 

Rügen.
73

 Sentral er han også for welfernes historie, for det var spesielt på Henrik Løves tid at 

welferne og stauferne utviklet seg til å bli hovedmotstandere. Den virkelig store konflikten 

mellom Henrik Løve og keiser Fredrik Barbarossa oppstod da Henrik Løve nektet å støtte 

Barbarossas forsøk på å underlegge seg Italia i 1176. Det anstrengte forholdet mellom Henrik 

Løve og Fredrik Barbarossa hadde bygd seg opp gjennom flere år. Henrik Løve hadde et 

territorium mange ganger større enn Barbarossas, og var hans mektigste vasall. Som vasall 

var Løve forpliktet til å støtte Barbarossas italienske planer, noe han altså ikke gjorde.  

Konflikten resulterte i at Barbarossa, med loven på sin side, stevnet Henrik Løve for sin 

domstol i 1180 og Løve ble fradømt sine len. Samtidig bestod en del av territoriet til Henrik 

Løve av arveland.
74

 Disse områdene var ikke len, og fikk dermed beholde dem – på den 

måten beholdt han og familien hans en betydelig posisjon i tysk politikk. 

For Henrik Løve var en av de viktigste korstogsfyrstene i Nord-Europa på sin tid, men 

synet på ham har vært splittet. Etter hans død skrev Arnold av Lübeck: «Han oppnådde 

ingenting, unntatt en vakker grav i Braunschweig domkirke sammen med sin kone Mathilde». 

Selv om det i 1168 var Valdemar som erobret Rügen, var det likevel Henrik Løves politikk 

som vant på sikt – det vendiske området ble fortysket og det ble tilslutt en del av Tyskland.
75

 

Sammen med den tidligere nevnte Albrecht Bjørnen ble Henrik Løve en kultfigur i tysk 

sammenheng, men den sagnomsuste Henrik Løve og historien om ham spredte seg også til 

Norden – for eksempel er det mulig at det er han vi kan se i en utskjæring på kirkedøren i 

Valthjofstadur på Island fra om lag 1200.
76

  

I 1190 trakk Henrik Løve seg tilbake i Braunschweig som var en del av arvelandet 

hans. Braunschweig og Lüneburg ble også hovedsetene for to av sønnene til Henrik Løve og 
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Mathilda – Otto og Vilhelm. Vilhelm fikk Lüneburg, mens Otto fortsatte utbyggingen av 

Braunschweig, og trakk seg tilbake der. Henrik, en tredje sønn av Henrik Løve og Mathilda, 

fikk et større område vestenfor Braunschweig.
77

 Samtlige er sentrale for utviklingen av 

området, men aller viktigst var påvirkningen fra Otto – som ble keiser Otto IV av det tysk-

romerske riket.  

 

Keiser Otto IV 

 

(…)Da var det gått 1203 vintre etter vår herre Jesu Krists incarnatio. Da var det to keisere 

over Romerriket; Philipp av Schwaben var sør i Apulia, og Otto, sønn til hertug Henrik av 

Brunsvik (Braunschweig) var nord for Alpene. De lå i strid med hverandre, og det endte 

med at keiser Philipp ble drept av en mann i sin tjeneste, hertug Philipp. Da var Valdemar 

Valdemarssønn konge i Danmark og Sverke Karlsson i Sverige. John Henriksson i 

England, han som ble kalt sine terra «uten land», og Håkon Sverresson var konge i Norge. 

Det var gått ett år etter kong Sverres død. (…)
78

 

 

Slik lyder innledningen til Håkon Håkonssons saga. I kapittelet om kong Håkon III 

Sverresson presenteres de mest sentrale herskerne i Europa i 1203, deriblant Otto. Han ble 

født i Braunschweig i enten 1175 eller 1176, men store deler av oppveksten tilbrakte han og 

flere av søsknene hans ved hoffet til Henrik II av England, morfaren sin, på grunn av 

konflikten mellom faren, Henrik Løve, og Fredrik Barbarossa.
79

 Ved det engelske hoffet fikk 

Otto opplæring i både ridderlige og litterære dyder, og han ble nært knyttet til onkelen, Rikard 

Løvehjerte, som tok nevøen til seg.
80

 Forholdet de to imellom førte til at Otto ble slått til 

ridder, og det er også mulig at Rikard betraktet nevøen som sin arving. Han ble titulert greve 

av York, men oppga tittelen, for deretter å bli greve av Poitou og hertug av Aquitania.
81

  

Rikard Løvehjerte hadde høye tanker om yndlingsnevøen sin. Han mislyktes i å få ham giftet 

til den skotske tronen, men han engasjerte seg i prosessen med å gjøre Otto til keiser av det 

tysk-romerske riket.   

I 1197 døde keiser Henrik VI av det tysk-romerske riket, som tilhørte stauferdynastiet, 

uten en sønn som kunne overta tronen etter ham. Staufertilhengerne pekte på hans brorsønn, 

Filip av Schwaben, til å overta tronen, welferne og deres tilhengere pekte på Otto. Dette førte 

til en splittelse i det tyske området som varte helt til Filip ble drept i 1208. Interne stridigheter 
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fører til at et land har nok med å konsentrere seg om å løse sine egne utfordringer, og slike 

situasjoner kan utnyttes både av opposisjonelle innad, men også ekspansjonshungrige naboer. 

De danske kongene utnyttet denne ustabile tyske perioden ved å tilby støtte både til stauferne 

og welferne samtidig, et støttespill som bidro til å gjøre det mulig å utvide danskenes 

maktposisjon på slutten av 1100- og 1200-tallet i det nordtyske- og vendiske området – for 

eksempel ble den danske kongen anerkjent som herre av Lübeck.
82

  

I et skiftende alliansespill med mange aktører så det i 1205 ut til at Filip og stauferne 

kom til å vinne maktkampen, og det var i denne perioden den danske kongen Valdemar Sejr 

tok welfernes side.
83

 Samme år, antageligvis på grunn av siden han hadde valgt i den tyske 

konflikten, utbygde han nettverket sitt i Polen og Bøhmen. Dette var helt klart til Ottos fordel, 

og Filip svarte ved å knytte bånd til makter som kunne angripe den dansk-polsk-bøkmiske 

alliansen – samme år fikk han den russiske fyrsten Roman Mstislavitj av Galitj-Volynien til å 

rykke inn i Polen.
84

 Konflikten kompliserte seg ytterligere da den slesvigske biskopen 

Valdemar Knutsson sluttet seg til Filip og stauferne. Filip gjorde Valdemar til erkebiskop av 

Bremen, noe som endret alliansebildet, men det viktigste var at Valdemar som sønn av Knut 

Magnusson, og dermed fetteren til Valdemar Sejr, hadde arvekrav på den danske tronen. Med 

Filips død i 1208, forsvant også biskopen som en stor trussel, og det ble bred aksept for Otto 

som keiser av det tysk-romerske riket.
85

  

Som den eneste fra Huset Welfen noensinne ble Otto kronet til keiser av Innocens III i 

1209.
86

  Politisk var hans tid som keiser preget av ustabilitet. Selv om det var bred aksept for 

han som keiser etter Filip av Schwabens død, stod fortsatt stauferne i opposisjon, og ønsket å 

få tilbake makten. Siden han ikke hadde hele riket med seg, stod heller ikke politikken hans 

like sterkt utenfor riket; som keiser forsøkte han å legge seg på en tradisjonell linje, ved å 

minske den danske innflytelsen på områder som formelt tilhørte det tysk-romerske riket.
87

 

Otto IVs makt varte riktignok bare en kort periode, selv om han ved kroningen i 1209 hadde 

både paven, Danmark og England på sin side. Som andre keisere før han, hadde også Otto IV 

ambisjoner om å gjenforene Tyskland og Sicilia – og etablere seg i Italia. Dette falt ikke i god 
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jord hos paven, og han valgte da heller å støtte Henrik IVs sønn, Fredrik II, som utfordrer. I 

begynnelsen var oppslutningen rundt Fredrik lav i det tyske området, men han hadde støtte fra 

den franske kongen. Otto IVs onkel, Rikard Løvehjerte hadde støttet ham i sin tid som 

engelsk konge, og da den andre onkelen, Johan (med tilnavnet «uten land») overtok den 

engelske tronen i 1199, fortsatte støtten.
88

  

I 1214 inngikk Europas to store imperier – det angevinske og det tysk-romerske – en 

allianse; sammen rettet de fokuset mot Frankrike for å gjenerobre den engelske kongens len.  

Med det var den tysk-romerske keiseren og den engelske kongen på den ene siden, den 

franske kongen Filip II August (1165-1223) og utfordreren til keisermakten, Fredrik II med 

støtte fra paven, på den andre. Konflikten eskalerte i slaget ved Bouvines i Flandern i 1214, 

og Filip II vant.
89

 Nederlaget førte til at Otto IV måtte gå av som keiser, og i 1215 ble han 

ekskommunisert av paven.
90

 På nytt var det stauferdynastiet som kom til keisermakten, denne 

gang med Fredrik II. Etter avsettelsen trakk Otto seg tilbake i Braunschweig, og fra 1213 

styrte han Lüneburg etter at broren, Vilhelm av Lüneburg, døde og frem til Vilhelms sønn, 

Otto das Kind, ble myndig. Da Otto IV døde i 1218, hadde han ingen etterkommere, for begge 

ekteskapene, først med Beatrice og deretter med Marie, var barnløse, men det huset Welfen 

bygde opp i Otto IVs tid ble videreført gjennom nevøen hans, Otto das Kind, da han ble 

myndig.
91

  

 

”Den som taler gode ord” 

Agnes kom altså fra en av de viktigste fyrstefamiliene i Europa. Familiens bakgrunn brakte 

hun med seg da hun kom til Rügen etter å ha giftet seg med å ha giftet seg med Vitslav II om 

lag 1263, og videreførte den til barna hun og Vitslav II fikk – deriblant til Eufemia.
92

 

Fyrstefamilien hadde flere residenser på Rügen – i Barth, Prohn, Tribsee, Loitz og i 

Hertesburg, hvor de trolig hadde sitt hovedsete.
93

 Fyrstehuset var av slavisk opprinnelse, men 

det ble stadig mer fortysket, både gjennom inngifte og at det ble stadig flere som kom sør fra 
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og slo seg ned i det rygiske området.
94

 Hvordan livet ved det rygiske hoffet utspilte seg, kan 

vi skimte spesielt gjennom kildene som vedrører en av sønnene til Vitslav II og Agnes – 

Vitslav den yngre. Han fikk utdanning ved skolen i Stralsund som ble ledet av Magister 

Ungelarde (død 1300). Han var en lærd, en musiker og en poet, og han ga Vitslav den yngre 

opplæring i minnesangerkunsten og trubadurmiljøet som var vanlig lenger sør i Tyskland.
95

 

Wesley Thomas (1967) foreslår at Magister Ungelarde var en del av følget til Agnes som kom 

til fyrstedømmet da hun giftet seg med Vitslav II. Om det er tilfelle, kan ikke sies sikkert, men 

læreren har hatt gode kunnskaper og ferdigheter i den litterære kunsten, som stod sterkt i det 

welfiske området.  

Vitslav den unge ble selv en minnesanger, og 27 av sangene hans er bevart. Med 

impulsene Vitslav ble utsatt for, og hans egen lidenskap for minnesang, som var en del av 

tidens kjærlighetsdiktning, var trolig minnesangerkunsten sentral ved det rygiske hoffet, og en 

del av kulturen som preget Eufemias oppvekst.
96

 Minnesangen ble gjerne fremført av 

"dikteren selv, ofte akkompagnert av harpe. I tillegg til av Vitslav selv fremførte minnesang, 

hadde det rygiske hoffet besøk av flere minnesangere, blant annet Goldener og Frauenlob som 

begge lagde sanger til Vitslav den unge.
97

 Slik lyder et utdrag av Frauenlobs hylling til 

Vitslav den unge:  

«Reach out, my heart, and help my thoughts forge a song of praise which would be most 

suitable to all members of the art. He, to whom I give this praise, would rather have it, I 

believe, than an excellent beverage, since a glass og clear wine does not taste as good to him 

as praise from the mouth of a poet. When he sees anywhere rude costums, shame colors his 

cheek as with dragon’s blood. He has an angel’s courage for good works. He strengthens 

himself with virtue so greatly that none can see the lack of it in him. Therefor shall the 

wandering minstrels sing him praises far and wide. His blossoming fame admonishes me to 

make known to the people the name of him whose praise is sent into these lands. It is, for this 

I pledge my word, Wizlaw, the young hero of Rügen».98
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 Fra von der Hagen, III, 12, gjengitt i Thomas, The Songs of the Minnesinger, Prince Wizlaw of Rügen, s 

9.  
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Ifølge Store norske leksikon er en av betydningene av navnet Eufemia ”den som taler gode 

ord”, så det var et passende navn fyrstedatteren fra Rügen fikk. Eufemia var trolig født på 

slutten av 1270-tallet, men søskenrekkefølgen kan ikke sies sikkert.
99

 Av det kildene forteller, 

bestod søskenflokken Eufemia vokste opp i av fire gutter og fire jenter – Vitslav, Sambor, 

Jaromar, Svantepolk, Margarete, Helene, Sofie og Eufemia selv.
100

 Vitslav var eldst, trolig 

født rundt 1265, og det var han som overtok som fyrste av Rügen etter faren i tillegg til som 

nevnt å være minnesanger. Vitslav den yngre fulgte faren på flere av reisene til Lübeck, 

Rostock og Prenzlau. Navnefellesskapet til tross hadde han ikke de samme 

mekleregenskapene som faren hadde hatt. Selv om Rügen ble underlagt Danmark i 1168, ser 

vi at de rygiske fyrstene agerte selvstendig, spesielt Jaromar II førte til tider en sterk anti-

dansk linje. Under Vitslav III skjedde det en endring. Etter broren, Sambors, død i 1304, svor 

han troskap til den danske kongen, og den danske kongen fikk større innflytelse på Rügen enn 

under henholdsvis Jaromar II og Vitslav II. Vitslav den yngre dyrket det kulturelle livet, 

deriblant minnesangerkunsten. Vitslav III giftet seg to ganger, først med Margrete (av ukjent 

opphav) før 1305, deretter med Agnes fra Huset Lindow-Ruppin i 1310. De fikk sønnen 

Jaromar som døde 24. mai 1325 - før Vitslav III. I tillegg hadde han en datter ved navn 

Eufemia, men det er uklart om det var Margrete eller Agnes som var moren hennes.
101

  

Jaromar (ca. 1267–1294) var rektor ved skolen ved Nikolaikirken i Stralsund før han 

ble biskop av Kammin fra 1289 fra 1289, mens Sambor (ca. 1268/69–1304) en kort tid var 

medregent for Vitslav III frem til sin død. Lite er derimot kjent om Vitslav II og Agnes’ fjerde 

sønn, Svantepolk, men antageligvis ble han født ca. 1273 og levde til 1285/86.
102

  

Søstrene Margrete (ca. 1270–1318) og Helene (ca. 1271–1315) gjorde det som var 

forventet av dem som kvinner, og inngikk ekteskap med menn fra rett stand og fødte barn. 

Margrete giftet seg i 1284 med hertug Bogislav IV av Pommern-Wolgast. Ekteskapet førte til 

fem barn man med sikkerhet vet vokste opp Vartislav – som overtok som hertug, Jutta, 

Elisabeth, Margareta og Eufemia.
103
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 I forbindelse med undersøkelsene som ble gjort av blant annet Per Holck på 1970-tallet, anslo kommisjonen at 

Eufemia var om lag 40 år da hun døde – hun var da født om lag 1270. Undersøkelsene gjort i vinteren i år viser 

at Eufemia var om lag 36 år da hun døde. Foreløpig er det umulig å anslå nøyaktig årstall, men trolig ble hun 

født på slutten av 1270- tallet.  
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 PUB IV 1875; Se Scheil Zur Genealogie der Einheimischen fürsten von Rügen, 1962.  
101

 Scheil, Zur Genealogie der Einheimischen fürsten von Rügen, 1962. 
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 Svantepolk omtales ikke i kilder etter 1285, og han nevnes heller ikke i Wizlaws testament i 1302.   
103

 Eufemia giftet seg med Kristoffer II av Danmark. De fikk seks barn, deriblant Valdemar, senere kjent som 

Valdemar Atterdag (dansk konge fra 1340-1375) og far til dronning Margrete, gift med Håkon VI av Norge.  
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Helena stod brud to ganger – i 1288 med fyrst Johann III av Mecklenburg og så med 

fyrst Bernhard II av Anhalt-Bernburg.
104

 Å styrke båndet til Mecklenburg må ha vært viktig 

for Vitslav II, dermed var giftermålet mellom Johann og Helena politisk viktig for Rügen. 

Detmar beskriver Helenas bryllup med Johann III i sin krønike; ikke bare oppfører han datoen 

for giftermålet, men Helena beskrives som en vakker og dydig brud.
105

 Med Johann fikk 

Helena en datter, Luitgard, som ble født i andre halvdel av 1289 eller i første halvdel av 1290. 

Luitgard giftet seg tre ganger – første gang med grev Gerhard II av Hoya som døde 18. 

oktober 1311, andre gang med Adolf VII, greve av Holstein, som ble drept i august 1315 og 

tredje gang med Günther III (eller II), greve av Lindow-Ruppin som trolig døde i 1341.
106

 Når 

Helena giftet seg med Bernhard II, som Vitslav II omtaler som sin svigersønn i testamentet 

sitt, er usikkert, men det må ha skjedd etter Johann IIIs død 27. mai 1289 og før Vitslav II 

skrev testamentet 27. desember 1302. Med Bernhard fikk Helena tre sønner som med 

sikkerhet vokste opp. Den eldste fikk navnet Bernhard (III), og tok over som fyrste etter faren. 

De to andre ble munker i hver sine ordner.
107

  

Eufemias yngre søster Sofia er det vanskeligere å si noe mer konkret om. Det vi vet, er 

at hun var til stede i Oslo ved julefeiringen i 1302, og at hun kan oppholdt seg ved det norske 

hoffet over en lengre periode.
108

 Kanskje var hun også med i følget som kom hit til landet 

sammen med Eufemia våren 1299, og på det tidspunktet var hun sannsynligvis ikke gift. Hva 

som ble hennes videre skjebne, er høyst uvisst, men det hevdes at hun giftet seg. I 

Stammtafeln des pommersch-rügischen Fürstenhauses, står det at hun giftet seg med en norsk 

prins, mens det i Pomerania hevdes at hun ble giftet bort til en fornem svensk mann. I 

Urkunden zu Geschichte des Fürstentums Rügen unter den Eingebornen Fürsten mener Carl 

Gustav Fabricius at Sofia og en Miroslava kan være samme person, og Miroslava giftet seg 

med Klaus II av Schwerin.
109

 Kantzow har også hevdet at Vitslav II hadde en femte datter, 

Magdalene, som giftet seg med Johan II av Werle, men dette er en feilaktig påstand.
110

 Felles 

for alle påstandene er at de kommer fra usikre kilder.  

Eufemias plass i søskenflokken er usikker; av søstrene kan hun ha vært den eldste, 

men like gjerne en av de yngste. Basert på tidligere dateringer, har forskere anslått at Eufemia 
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 Doberaner Genealogie, s. Anm. 9.  
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 Detmar I, s. 164.  
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 Scheil, Zur Genealogie der Einheimischen fürsten von Rügen, s 114.  
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 Wäschke, Die Askanier in Anhalt. Genealogisches Handbuch, s 91. 
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 PUB IV 2057, se også oversettelse av testementet i denne boken. 
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 Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen, b. 4, s. 118–119. 
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 Scheil Zur Genealogie der Einheimischen fürsten von Rügen, s. 130.  
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ble født på slutten av 1270-tallet, slik at Eufemia må ha vært om lag 35 år da hun døde.
111

 

Fyrstefamilien hadde navnetradisjoner for barna som ble født. Fyrstene av Rügen, det var i all 

hovedsak førstefødte sønner, vekslet mellom å hete Jaromar og Vitslav
112

 og Svantepolk er 

også et navn som ble hyppig brukt. Døtrene fikk gjerne kvinnenavn som hadde blitt brukt 

eller tilført tidligere generasjoner av fyrstehuset – Margrete er et navn som har blitt båret av 

flere kvinner tilhørende Huset Vitslav, og om kjent het en av søstrene til Eufemia dette. Det 

gjorde også en av søstrene til Vitslav II, Margrete som giftet seg i 1259 med hertug Erik I av 

Slesvig.
113

 Hun var trolig oppkalt etter farmoren sin, Margrete, som giftet seg med Vistlav I. 

Når vi ser på navnet Eufemia, så er den første i fyrstefamilien nevnt ved dette navnet Eufemia 

av Pommern – Eufemias farmor. Ingen av Vitslav IIs søstre bar navnet, men en av hans egne 

døtre ble bærer av det samme navnet moren hans hadde hatt. I neste generasjon ser vi at 

datteren til Vitslav III, som først giftet seg med Margrete (trolig av dansk herkomst) og etter 

hennes død med Agnes av Lindow-Ruppin, fikk navnet Eufemia. Basert på at Vitslav IIs 

søster Margrete ble oppkalt etter farmoren sin, kan vi anta at Eufemia også ble oppkalt etter 

farmoren sin som førstefødte datter. Det gjør henne eldre enn Margrete, Helena og Sofia. 

Samtidig var navnet Margrete et tradisjonsrikt navn i fyrstefamilien, så det kan heller ikke 

utelukkes at navnet Margrete ble gitt til Vitslav II og Agnes’ førstefødte datter.  

Kan man utfra dette basere seg på at Eufemia er eldre enn de nevnte søstrene? I Zur 

Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen argumenterer Ursula Scheil for at det kan 

ha vært født et pikebarn før Margrete, Helena, Eufemia og Sofia. Dette pikebarnet kan ha 

båret navnet Eufemia, og dermed være oppkalt etter farmoren sin, men dødd før «vår 

Eufemia» ble født. Med den argumentasjonen kan vi tenke oss at den norske dronningen ble 

født etter Margrete og Helena.  

I forsøket på å anslå rekkefølgen på søstrene er det nødvendig å se på hendelser i 

livene deres, og blant de få, sikre holdepunktene er når de giftet seg (unntatt Sofia som vi ikke 

vet om giftet seg). Eufemia giftet seg i 1299, og kan da ha vært tidlig i tjueårene, Margrete i 

1284, mens Helena stod brud i 1288 og 1299. Basert på når de giftet seg kan man anta at 

Eufemia var yngst av disse tre. Samtidig trenger ikke alderen for når de giftet seg ikke 

nødvendigvis var lik – Eufemia giftet seg i relativt høy alder, mens de andre kan ha giftet seg 

betraktelig yngre. Det finnes en rekke eksempler på at spesielt jenter giftet seg da de var yngre 

enn tolv år – for eksempel var prinsesse Ingebjørg elleve år gammel da hun giftet seg med 
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 Se Per Holck «Eufemias mulige hodeskalle» i Eufemia: Oslos middelalderdronning, s 247-257.  
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 Unntakene er når det var medregenter, for eksempel da Sambor var medregent med Vitslav III.  
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 Erik var kong Abel av Danmarks (konge fra 1250-1252) nest eldste sønn, og var en av stormennene, sammen 

med blant annet Jaromar II av Rügen, som gikk imot kong Kristoffer I av Danmark i 1259. Se kapittel tre.  
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hertug Erik i 1312, og ti år gammel giftet dronning Margrete seg med Håkon IV Magnusson 

av Norge i 1363.  

 

Avtaler om giftermål for Eufemia 

Det vanskelig å anslå rekkefølgen på når de fire søstrene ble født basert på årstall for 

giftermål, også siden Eufemia trolig var forlovet med en annen mann før hun ble festet bort til 

den norske hertugen og senere kongen. Ifølge rimkrøniken skrevet av Ernst von Kirchberg 

hadde Eufemia da allerede vært forlovet med Nikolaus fra Rostock. 

Her Woldemar 

liez hinder Im eynen Son virwar 

der hiez Nycolaus, 

(…) 

daz Im gelobit wart eyn Frouwe, 

des Greven Tochtir von Lyndouwe, 

synre Mutir Swestir waz so sy, 

von Werle Nycolay, 

 

doch wart sy nicht syn eliche Wib, 

wan her virsmahete iren Lib, 

darüm der Greve von Lyndowe, 

mit synre Fründe Rade genowe, 

gab syn Tochtir rich mit phlegen, 

den Könige von Norwegen. (…)
114 

 

Hvem var så Nikolaus av Rostock? Han var sønn av Valdemar av Rostock og hans kone 

Agnes, og ble født om lag 1262. Nikolaus hadde to eldre brødre, Johann og Henrik Borwin, 

men begge må dødd før faren, siden det var Nikolaus som ble den neste herren av Rostock fra 

1282 til 1312.
115

 Rostock var medlem av Landefredsforbundet hvor også Rügen var med.
116

 

Kanskje søkte Vitslav til Rostock for å finne en ektemann til Eufemia – han hadde giftet bort 

Margrete til Pommern-Wolgast, mens Helena ble giftet bort først til Mecklenburg, så til 

Anhalt-Bernburg. Det kunne være med på å styrke Vitslavs posisjon i det nordtyske området, 

og som igjen ville gjøre det lettere å stå i mot presset fra Den tyske orden i øst. Om det faktisk 

var en avtale om giftermål mellom Nikolaus og Eufemia er høyst usikkert, noe også Ursula 

Scheil påpeker, siden det ikke kommer klart fram hvilke kilder Kirchberg baserte seg på da 

han skrev krøniken. Hvis det forelå en avtale, ble den uansett brutt; vi vet at Eufemia giftet 

seg med Håkon. Kirchberg sier at Nikolaus brøt avtalen, men det kan også tenkes at Vitslav 

kan ha vært den som brøt den; dersom kong Eirik og hertug Håkons rådgivere søkte til Rügen 
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 Se kapittel tre.  
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for å finne en hustru til Håkon, kan det ha virket mer forlokkende for Håkon å gifte bort 

Eufemia til en mer betydningsfull aktør.  

Bare unntaksvis ser vi at en konge, eller en kommende konge, har giftet seg med en 

kvinne av følelsesmessige årsaker. Ekteskap ble ikke inngått på grunn av kjærlighet – ei heller 

ekteskapet mellom Håkon (1270–1319) og Eufemia. Ingen kilder kan fortelle om et eventuelt 

møte mellom hertugen og fyrstedatteren før hun ble ført til Norge. Giftermålet mellom 

Eufemia og Håkon ble trolig bestemt på et forliksmøte i Stralsund høsten 1298 hvor Vitslav II 

selv deltok som garant, og som rapporten fra Kahle skrevet vinteren 1298-1299 viser, kom det 

utsendinger fra kongen og hertugen til Stralsund for å hente Eufemia og føre henne til Norge. 

Kanskje møtte de hverandre for første gang i etterkant av møtet hvor det ble avtalt giftermål, 

eller kanskje de ikke hilste på hverandre som kommende mann og hustru før hun kom til 

Norge våren 1299. Det har vi i dag ingen kilder som kan fortelle noe om.  

 

Oppsummering og foreløpig konklusjon 

Dette kapittelet har vist at Eufemia var datter av Vitslav II av Rügen og Agnes av 

Braunschweig-Lüneburg.  Hun kom fra en fyrstefamilie med en tysk-slavisk bakgrunn, og den 

hadde en rekke dynastiske bånd. Fyrstedømmet Rügen var et fanelen knyttet til Danmark og 

underlagt Roskilde bispesete. Fyrstene av Rügen førte ulik politikk som danskekongens 

vasaller, noe vi ser spesielt under Jaromar II og Vitslav II. Mens Jaromars tydelige krigerske 

evner ønsker fokus mot Danmark ved å alliere seg med utfordrere til kongemakten, har 

Vitslav en fremferd som vitner mer om en statsmann, som hadde alliansebygging som en av 

sine viktigste agendaer.   

Rügen hadde en nøkkelposisjon i kampen om østersjøområdet, og i 1263 ble fyrsten 

forent med søsteren til hertugen av Braunschweig-Lüneburg. Agnes fra det mektige tyske 

fyrstehuset Welfen, som rommet mange sentrale aktører i maktspillet som foregikk i Europa 

på 1100- og 1200-tallet, blant dem Henrik Løve og keiser Otto IV. Braunschweig-Lüneburg 

var et sentralt hansaområde, og slik at alliansen mellom Rügen og Braunschweig må ha vært 

virkningsfull i det politiske spillet.  

Bakgrunnen til Eufemia og søsknene viser at de var aktører innenfor mange områder; 

Jaromar ble biskop, Vitslav fyrste og minnesanger og Eufemia, som vi etter hvert skal se, 

litterær patron. Slik må vi anta at barna ble fikk en god innføring i det høviske livet, og at 

Agnes kan ha tilført mye av sin kulturelle bakgrunn fra det welfiske fyrstehuset. Denne 

bakgrunnen brakte Eufemia med seg da hun kom til Norge. Eufemia var ikke førstevalget da 
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det ble søkt etter en kommende hustru for Håkon. Det norske rådet søkte både til England og 

Frankrike uten hell før avtale om ekteskapet mellom Håkon og Eufemia ble inngått, og også 

Eufemia var tiltenkt en annen før hun giftet seg med Håkon. Til tross for at andre partnere var 

tiltenkt i utgangspunktet, var bakgrunnen for ekteskapet mellom Håkon og Eufemia 

høypolitisk, og det signaliserte en ny kurs i den norske den norske utenrikspolitikken. Og med 

det ledes vi over til det neste kapittelet «Den politiske konteksten».  
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Tredje kapittel 

Den politiske konteksten 

 

Derpå lot kongen kalle til seg alle riddere og væpnere som fantes i borgen og i byen; alle var 

ham såre hengivne. Så befalte han at flere store skip skulle gjøres seilklare – fire i tallet, ikke 

fler. Skipene stod snart ferdig utrustet, og tre hundre mann, ikke færre, utstyrt med både 

skjold og spyd, satte så kursen til havs.
117

  

 

Alliansene på 1200- og 1300-tallet var flyktige. Avtaler ble inngått, avtaler ble brutt og nye 

ble formet, og ekteskapsavtalene var en viktig del av alliansebyggingen. I prosessen med å 

finne en hustru til hertug Håkon, har Eufemia blitt lansert som et tredjevalg; det var blitt søkt 

til både England og Frankrike for å finne ham en hustru – men uten hell. Å søke til disse to 

landene var helt i tråd med utenrikspolitikken som ble ført under Eirik II og hans rådgivere. 

Likevel endte Håkon opp med en fyrstedatter fra Rügen. Hva kan ha vært de norske motivene 

bak giftermålet? I de to foregående kapitlene så vi på slekts- og kulturbakgrunnen til Eufemia, 

slik at vi kan si mer om hvordan hun ble formet og påvirket som datter av fyrst Vitslav II av 

Rügen og Agnes av Braunschweig-Lüneburg. Samtidig tydeliggjorde kapittelet Rügen og 

Danmarks forhold, noe som er viktig når vi nå skal se på det politiske bakteppet for 

giftermålet. Kvinner var brikker i politiske spill gjennom ekteskapsavtaler, noe Eufemia også 

var. Hun hadde trolig allerede vært forlovet med Nicolaus fra Rostock, men forlovelsen ble 

brutt. Hva kan ha vært det motivet til Vitslav II, da han flyttet fokuset sitt nordover og giftet 

bort datteren sin til en norsk hertug? Målet for dette kapittelet er å se hva Eufemia-brikken var 

i dette politiske spillet – hvorfor en allianse mellom Norge og Rügen? 

Kapittelet er delt inn i tre deler for å gjøre analysen så oversiktlig som mulig. I den 

første delen vil jeg ta for meg de grove trekkene ved den indre stabiliseringspolitikken og 

utenrikspolitikken under Håkon IV og Magnus Lagabøte for å undersøke hvordan situasjonen 

var da Eirik overtok som konge i 1280. Jeg vil så gå inn på politikken som ble ført under kong 

Eirik og hertug Håkon; utenrikspolitikken vil da bli knyttet opp mot giftermålsavtalene som 

ble inngått og forsøkt inngått i denne perioden – en slik analyse er nødvendig for å se hvordan 

politikk og giftermål hang sammen. Denne delen er allerede betydelig behandlet i blant annet 
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Norsk utenrikspolitisk historie (Narve Bjørgo red.), men den er viktig for å danne et 

utgangspunkt for den norske bakgrunnen i den videre analysen. Den andre delen tar for seg 

situasjonen i Danmark og de nordtyske fyrstedømmenes innflytelse på den danske 

kongemakten, for så å la den norske utenrikspolitikken møte den danske og den nordtyske. 

Denne analysen vil være med på å gi ny innsikt i hvorfor det ble en allianse mellom Norge og 

Rügen. Spesielt viktig er den for å forstå Rügens maktposisjon, siden det ikke er skrevet så 

mye om dette politiske ekteskapet tidligere. I den tredje delen vil jeg ta for meg 

konsekvensene av alliansen mellom Norge og Rügen. Undersøkelsen tar sikte på å forsøke å 

forklare hvorfor det var viktig å gifte bort Ingebjørg, Håkons datter og Vitslav IIs barnebarn, 

til en mann tilhørende det svenske kongehuset. De tre delene vil til slutt møtes i en 

konklusjon. 

 

Norges utenrikspolitikk under Håkon IV og Magnus VI Lagabøte 

- med vekt på ekspansjonspolitikken 

Da Magnus VI Håkonsson Lagabøte døde 42 år gammel i 1280, var det sønnen Eirik (1268-

1299) som ble ny konge. Allerede i 1273 fikk Eirik kongstittel, samtidig som den to år yngre 

broren, Håkon, fikk tittelen «hertug av Norge». Magnus IVs tid var preget av stabilitet. Mens 

faren, Håkon IV, hadde ført en aggressiv, ekspanderende linje utad, var Magnus mer opptatt 

av å pleie de allerede eksisterende båndene til de europeiske fyrstehusene og å utvikle 

organisasjonen innad i riket. For begge var forholdet til England og Skottland viktig.
118

   

For å kunne føre en pågående utenrikspolitikk er det nødvendig med stabile forhold 

innenlands, noe samarbeidet mellom konge og aristokrati i riksstyret gjennom den vedtatte 

arvetronfølgen ga uttrykk for. Situasjonen var omvendt i Sverige og Danmark i denne 

perioden, de var mer preget av splittelser og konflikter, noe Norge kunne spille på. Når det 

gjaldt militærressurser, så var det et viktig virkemiddel i forholdet til Sverige og Danmark, og 

som flåtemakt kunne Norge gjøre gode flåtedemonstrasjoner mot Danmark. På Grønland og 

Island hadde ikke den norske kongen noen jevnbyrdig motstander, så der var ikke 

militærmakt en like stor nødvendighet.
119

  

Den urolige situasjonen i Danmark åpnet opp for norsk ekspansjon på dansk 

bekostning, og det fremste målet for ekspansjon på kortsiktig plan ble Halland, mens Skåne 

kan ha vært del av en langsiktig plan. Hallands plassering var sentral av både økonomiske, 

politiske og strategiske grunner. Eksempler er sildefisket langs kysten av Båhuslen og Skåne, 
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handelsmarked og handelssjøfarten som fant sted mellom Nordsjøen og Østersjøen. Kontroll 

over dette området ville gi økte inntekter.
120

 Det norske presset mot Danmark falt ikke i smak 

hos den svenske kongen, og det var lite vilje på svensk side for å la Norge få kontroll over 

Halland. Dette var tydelig da Birger jarl meklet mellom den norske og den danske kongen. 

Episoden er også skildret i Håkon Håkonssons saga, som sier at Birger jarl «helte vel mye til 

danskekongens side».
121

 Det norske presset fikk ny giv da kong Magnus VIs dronning, 

Ingeborg, ikke fikk utbetalt arven hun hadde krav på, noe vi skal komme nærmere tilbake til 

senere i kapittelet.  

 

Indre stabilisering 

Håkon IV Håkonsson (1204-1263), uektefødt sønn av Håkon III Sverresson og Inga fra 

Varteig, og var den siste som ble konge etter den gamle, norske arveretten. Etter å ha 

forhandlet med paven i en årrekke ble han, til tross for at han var uektefødt, vigslet av kirken i 

1247. Kardinal Vilhelm av Sabina kom da til Bergen og kronet ham. Med pavens velsignelse 

ble Norge et sakralt kongedømme.
122

 

I tillegg til å bygge nye borger (for eksempel Ragnhildsholm ved Konghelle), forsterke 

anlegg (for eksempel Tunsberghus, Sverresborg og kongsgården i Oslo) og bygge kirker 

(Trondenes kirke), bygde Håkon IV også kongsgården Håkonshallen i Bergen. Kongedømmet 

som ble utbygd under Håkon IV var et sterkt kongedømme med lokalt og sentralt apparat 

under kongens ledelse etter europeisk mønster. Kongen hadde dømmende funksjon, men også 

lovgivende, og det var Håkon IV som gjorde grunnarbeidet som tilslutt førte til lovbøkene til 

Magnus Lagabøte.    

Magnus VI styrket Bergen slik som faren hadde gjort, ved å ha Bergen som 

hovedbase. Det var også der mesteparten av lovgivningsarbeidet fant sted. Sammen med seg 

til å lede arbeidet, hadde han med seg stallaren og fehirden Audun Hugleiksson, kanslerne 

Askatin og Tore Håkonsson, og den kongelige biografen Sturla Tordsson.123 

Lovgivningsarbeidet er blant de viktigste tiltakene gjort under Magnus Lagabøtes styre for å 

skape stabilitet i landet, og det foregikk i to faser; i den første fasen frem til 1268 ble 

Gulatingsloven og lovboka for Eidsivatings- og Borgartingslag revidert. I den andre fasen ble 

det arbeidet med en lov gjeldende for hele landet, som ble ferdig i 1274 – og kjent som 
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Landsloven. Videre fortsatte lovgivningsarbeidet rettet mot Bergen by, Byloven fra 1276, som 

også ble gjeldene for de andre store byene i Norge. Utenom Landsloven utarbeidet under 

Magnus VI, var det bare to andre offisielle rikslovbøker – Fredrik IIs lovbok for kongeriket 

Sicilia fra 1231, inspirert av romerretten og Alfonso Xs lovbok for Castilla som er litt eldre 

enn Landsloven. Med det ble kong Magnus’ Landslov et av de eldste eksemplene på en felles 

lov gjeldende for hele riket.124 For ytterligere å gjøre en tilnærming til de fremste europeiske 

fyrstehusenes standarder, innførte kong Magnus et nytt titulærsystem i 1277 som ble nedfelt i 

Hirdskråen125 – fra da av skulle lendmennene, som tilhørte det øverste sjiktet i hirden, 

tituleres som baroner og skutilsveinene som riddere; begge fikk for øvrig herretittel.126  

En annen viktig faktor for Magnus Lagabøtes stabiliseringsarbeid innad i riket, er 

samarbeidet med kirken. Han samarbeidet med alle landets biskoper, og i lovarbeidet ble 

kirkens menn innlemmet. Under Magnus Lagabøte var det heller ingen brudd med kirken, 

men samarbeidsforholdet mellom kirke og kongemakt ble satt på prøve av erkebiskop Jon 

Raude. I Raudes tid som erkebiskop (1268-1282) fremmet han full kirkelig frihet uten 

innblanding fra staten, og det var i Magnus’ arbeid med Landsloven at konflikten mellom stat 

og kirke utartet seg. Magnus’ arbeid med å utarbeide Landsloven, gjorde at han også begynte 

å bevege seg inn på kirkens område for lov og orden. Jon Raude talte i mot Magnus Lagabøte, 

og det oppstod en tvist mellom konge- og kirkemakt når det gjaldt de forskjelliges sfærer. Det 

toppet seg med sættargjerden i 1277. Sættargjerden er et konkordat som trakk grensene 

mellom myndighetsområdene til kirke- og kongemakt i Norge, og kan regnes som en kongelig 

godkjent formalisering av kirkens rettigheter. Sættargjerden er enda et uttrykk for Magnus 

Lagabøtes viktige stabiliseringsarbeid i sin tid som norsk konge.127  

 

Kong Eirik II og hertug Håkon av Norge 

I Biskop Arnes saga beskrives styret etter Magnus VIs død på denne måten: “det gikk skjevt 

med styringen [...] da den bjarte landets lampe var sluknet som kong Magnus var”.128 Både 

Eirik og Håkon var umyndige da faren døde i 1280, slik at den utøvende makten lå hos 

kongens råd, hvor moren deres, Ingeborg, var sentral frem til sin død i 1287. Den fremste 

skikkelsen i kongens råd var Audun Hugleiksson «Hestakorn» (ca 1240-1302). Hugleiksson 
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hadde vært stallarer under kong Magnus, og i 1277 hadde han blitt forfremmet til lendmann. 

Med kong Magnus’ død ble Audun Hugleiksson en del av den umyndige kongens råd, og 

ifølge Biskop Arnes saga var han i 1281 den som var « høyest i rådet hos kongen». Sammen 

med Audun Hugleiksson, var også baronen og lendmannen Bjarne Erlingsson en av de 

viktigste i kongens råd. Bjarne Erlingsson (ca. 1250-1313) var den mest godsrike i sin tid med 

Bjarkøy og Dønnes som de fremste godsene (da han giftet seg med Margrete Nikolasdatter 

ble også Giske-gods underlagt ham).  Med den utøvende makt hos kongens råd, ble det 

endringer i rikspolitikken – og størst utslag fikk disse i kirke- og utenrikspolitikken.
129

  

Noe av det første formynderstyret gjorde, var å ta tilbake privilegiene kirken hadde fått 

i 1277. Dette førte til konfrontasjoner mellom kongemakt og kirke, og erkebiskop Jon Raude 

rømte til Sverige i 1282, hvor han også døde. De to partene kom først til enighet i 1290. Også 

før erkebiskopen rømte, var det imidlertid tidvis samarbeid mellom erkebiskop og kongemakt 

– det var for eksempel erkebiskop Raude som viet kong Eirik II og hans skotske dronning 

Margrete den 15. august 1282. Det var også han som kronet Margrete til norsk dronning.  

Det som ble det dominerende feltet i utenrikspolitikken også i denne perioden, var 

forholdet til Danmark. Håkon IV hadde fremmet krav om at dronning Ingeborg skulle få 

arven hun hadde rettmessig krav på i Danmark, uten at den ble utbetalt. Ingeborg 

Plovpenningsdatter giftet seg i 1261 med Magnus Lagabøte og ble norsk dronning, mens 

søsteren Sofie hadde giftet seg med Valdemar Birgersson i 1260 og ble svensk dronning. 

Begge var døtre av den avdøde danske kongen Erik Plovpenning. Den danske 

enkedronningen, Margrete av Sambiria som hadde vært gift med Kristoffer I av Danmark, 

likte dårlig at Sofie giftet seg inn i den svenske kongefamilien, med det fikk jo den Sverige 

arverett i Danmark, så hun sørget for at Ingeborg ble plassert i klosteret i Horsens. Likevel 

sørget en egenrådig Ingeborg for at det ble giftermål mellom seg og Magnus, ved å la det 

norske følget føre seg ut av klosteret og til Norge. Med Ingeborgs giftermål hadde de to andre 

søstrene, Jutta og Agnes, blitt plassert i et dominikanerkloster i Roskilde, men de kom seg til 

slutt ut av Danmark og endte opp ved det svenske hoffet. Siden Ingeborg ikke fikk med seg 

noen medgift inn i ekteskapet med Magnus, ble det fremmet krav om at Ingeborg skulle få 

utbetalt sin rettmessige arv.
130
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«Høyr du de, du litle fuglen, hot eg bede deg: du skal fara til Engeland og bêla for 

meg!»
131

 

I tråd med den vestervendte politikken ble det søkt vestover da det skulle forhandles om 

giftermål for kong Eirik II; han giftet seg med Margrete, som var datter av kong Alexander III 

av Skottland, i 1281, og deretter Isabella Bruce i 1293.
132

 Traktaten om ekteskap mellom 

kong Eirik II og Margrete ble underskrevet 25. juli 1281. Fra skotsk side var det kongen som 

inngikk avtalen på vegne av sin egen datter og med samtykke fra sønnen og kongens råd. Fra 

norsk side forhandlet biskop Peter av Orknøyene, baron Bjarne Erlingsson, kansleren 

magister Bjarne Lodinsson og bror Mauritius av fransiskanerordenen med fullmakt fra kong 

Eirik.
133

 Ekteskapet ble kortvarig, for Margrete døde i barsel i 1283 da hun fødte deres eneste 

barn, Margrete. Lille Margrete ble en viktig brikke i den norske utenrikspolitikken; med 

morens død overtok hun morens arverettigheter, og da morfaren, kong Alexander III, døde i 

mars 1286, ble Margrete den nærmeste arvingen til den skotske tronen. Det betød at datteren 

til den norske kongen ble dronning av Skottland, noe som førte til at Margrete «The Maid of 

Norway» ble svært ettertraktet på ekteskapsmarkedet. I 1289 ble det inngått en avtale om 

giftermål mellom Margrete og prins Edvard, sønn av kong Edvard I av England. Med denne 

avtalen ville Skottland bli underlagt England, og pådriveren for giftermålet skal ha vært kong 

Edvard selv. Høsten 1290 ble Margrete sendt til Skottland, men på overfarten døde hun.
134

 

Hennes død ble fulgt av en rekke krav fra norsk side som ikke ble innfridd, noe kong Edvard I 

antageligvis stilte seg kjølig til. Trolig må kong Eiriks råd ha forstått at de økonomiske 

kravene ikke kom til å bli innfridd, for det ble forhandlet frem en ny avtale om giftermål for 

kong Eirik, også denne gang en skotsk kvinne. Isabella Bruce var datter av jarlen Robert 

Bruce av Annandale som var tronkrever i Skottland, og i 1293 giftet hun seg tolv år gammel 

med den tjuefem år gamle kong Eirik.
 
Isabella og Eirik fikk en datter sammen, Ingebjørg, men 

ekteskapet forble sønneløst. Som vi skal se i neste kapittel var det mangelen på mannlig 

arving som førte til at det var hertug Håkon som ble konge etter Eirik.  

På tidspunktet da Eirik giftet seg for andre gang, var Håkon fortsatt ugift, men det ble 

også søkt vestover for å finne ham en hustru. I den første fasen var forhandlingene for ham 

også vestervendt. I 1266 hadde Suderøyene blitt avstått av kong Magnus Lagabøte til den 

skotske kongen, men under kong Eirik ble kampen om å legge Suderøyene under norsk 
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herredømme gjenopptatt. På 1290-tallet kom saken opp igjen, og i 1294 søkte Audun 

Hugleiksson til kong Edvard for å få støtte i at Suderøyene igjen skulle bli lagt under den 

norske kongen. Dette fordi de hadde sluttet å betale den årlige summen på 100 mark til Norge. 

Kong Edvard I ga ikke sin støtte til dette, ei heller å hjelpe med å finne en hustru til Håkon. 

Dette var trolig en reaksjon på kravene som ble framsatt av den norske delegasjonen ledet av 

Audun Hugleiksson i 1292 – etter dette kjølnet forholdet mellom Norge og England. Audun 

Hugleiksson hadde vært med på å forhandle frem begge giftermålene for kong Eirik, og han 

var også med på forhandlingene for Håkon. Siden han ikke vant frem i England, ble han nødt 

til å legge om taktikken sin, og med det søkte han etter en ny alliert.  Fokuset ble da flyttet 

sørover til Frankrike da den franske kongen søkte norsk hjelp.
135

 

I forbindelse med krigen mot England som brøt ut i 1293, søkte den franske kongen 

Filip IV (også kjent som Filip den smukke) til Norge for militær støtte – en henvendelse som 

ble positivt mottatt. Da kong Eirik utstedte et fullmaktsbrev til Audun sommeren 1295, fikk 

Audun mulighet til forhandle fram en traktat med Frankrike slik han selv ville. I oktober 1295 

ble traktaten mellom Norge og Frankrike inngått i Paris. Samtidig inngikk Audun en 

subsidieavtale som i ettertid kan ha ført til hans fall – i avtalen forpliktet Audun kong Eirik til 

å stille med om nødvendig 300 fullt utrustede skip og 50 000 mann mot England, dette mot en 

godtgjørelse på 30 000 pund sterling.
136

 I forbindelse med Paris-traktaten ble det også 

forhandlet om giftermål for hertug Håkon. Kvinnen det der skulle fris til var grevedatteren 

Isabella av Joigny. Hun kom fra det franske huset Joigny, og moren hennes, Maria, var i slekt 

med den franske dronningen, Johanna av Navarra. Det var også Maria som 18. november 

1295 ga fullmakt til tre av kong Filip IV av Frankrikes sendemenn til å forhandle om og inngå 

avtale om festemål og ekteskap mellom Håkon og Isabella. Hun ga dem også tillatelse til å 

fastsette medgiften og forhandle om morgengaven, samt andre spørsmål i forbindelse med 

ekteskapet.137 Igjen kan frieriet knyttes til utenrikspolitikken kongens råd, og da særskilt 

Audun Hugleiksson, førte. Traktaten Audun hadde forhandlet fram, og som Norge ville slitt 

med å kunne oppfylle kravene til, ble ikke stående lenge, for det ble fred mellom England og 

Frankrike. Det ble det heller ikke av giftermålet mellom grevedatteren og hertug Håkon – om 

det var et resultat av at Frankrike ikke lenger trengte Norges hjelp eller om Håkon selv ikke 

ønsket å gifte seg med grevedatteren kan ikke sies sikkert. Det vi vet er at det ble søkt videre 
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etter allianser og at det til slutt ble inngått en avtale mellom Vitslav II av Rügen og 

utsendinger fra den norske kongen og hertugen.  

Hvorfor vendte kongen og hertugens rådgivere seg til Rügen for å få til et giftermål 

mellom Håkon og Eufemia? For å forstå hva en slik allianse ville bety for Norge, må vi rette 

blikket sørover mot Danmark, for så vende tilbake til Norge.  

 

 Drapet på Erik Plogpenning  

 

Danmark thz fik digher skadha thz konung erik aff ringst han bleff swa jammerlika döder han 

var forradin aff sinom bröder Hans broder het hertugh abel han gaff sith rad ok vilia ther tell 

thz man honom nidh i slää sänkte Ve ward honom at han thz tenkte Fatighe fiskara hitto vpa 

hans liik hwar thz a grunden laa Ok fördot til landz i thera baat önkelika dödh ok illa waat 

Huar man honom förde eller baar ther brunno liwss ä hwar han war The gud nid aff hymelin 

sende oc the helgo ängla tände Gud hauer giort han swa säligh at han er i hymerike häligh 

Abel var tha konung en lithen riidh sidan vart han dräpin i strid han wart släghin i häll aff frisa 

Nw haffuer han i heluite engen lisa we er them swa jorderikis ödh.
138

 

 

Slik beskriver forfatteren av Erikskrönikan drapet på den danske kongen Erik Plogpenning i 

1250. Gjennom 1200-tallet var Danmark preget av ustabilt styre og kongemord, noe Norge 

dro fordel av, siden konkurrenten Danmark med det var sterkt svekket. Mens Danmark hadde 

nok med å opprettholde sine grenser, kunne Norge ekspandere.  

Fra 1241 til 1319 regjerte det fem forskjellige konger i Danmark, og av disse ble tre 

drept. Det gir et godt bilde på ustabiliteten som preget Danmark i perioden. Erik Plogpenning 

ble enekonge da faren, Valdemar Sejr, døde i 1241, men de to brødrene hans slo seg ikke til 

ro med at det var den eldste broren som ble sittende med enemakten.139 Spenningene mellom 

Erik på den ene siden, og Abel og Kristoffer på den andre, resulterte i borgerkrigslignende 

tilstander som preget Danmark på 1240-tallet. Samtidig ble det brudd i samarbeidet mellom 

kirke og kongemakt, som hadde vart siden 1170. 

Abel var hertug av Slesvig, og gjennom sitt ekteskap med Mechthilde av Holstein fikk 

han støtte fra holsteinsk hold.140 I tillegg fikk de to kongebrødrene støtte fra en fjerde bror, 

hertug Knut, fra fremtredende stormenn i Danmark – da spesielt Hviteslekten som tidligere 

hadde vært kongemaktens viktigste støtte – og fra Lübeck.141 Kong Erik viste seg likevel 

sterkest militært, da han gikk til angrep på Abel og hans støttespillere i forbindelse med at 
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Abel tok kongsnavn i 1250. Abel måtte underkaste seg kong Erik i Slesvig, byen som var 

Abels hovedsete. Men det var også i byen Slesvig kong Eriks fall skulle skje litt senere 

samme år.  Med makt ble han fraktet ut i en båt på fjorden Slien, hvor han så ble drept. Det 

var en av Abels riddere, Lave Gudmundsen, som ble beskyldt for å ha utført drapet, men 

beskyldningene ble også rettet mot Abel for å ha gitt orde om drapet. Rydårbogen beskriver 

hendelsen på denne måten:  

 
«Det Herrens år 1250. Med forræderi fangede hertug Abel sin broder i Slesvig Sankt 

Laurentii nat [10. august]. Og en af hertug Abels riddere ved navn Lave Gudmundsen førte 

ham om bord på et skib. Og siden dræbte han ham og sænkede ham ud i Slien (…)»
142

 

 

«Abel av navn; Kain av gavn» heter det også i en annen krønike, og selv om Abel fikk 24 

riddere til å sverge under ed på Landstinget i Viborg om at han ikke hadde utført noe 

broderdrap, ble historien liggende ved navnet hans. Likevel ble han den neste kongen av 

Danmark, men kun for en stakket stund – allerede i 1252 døde han etter å ha blitt drept i 

Ejdersted i forbindelse med skatteinnkreving. Da var det en tredje sønn av Valdemar som ble 

dansk konge, Kristoffer – hertug av Lolland og Falster, og det var med han som konge at Erik 

Plogpennings datter, Ingeborg, ble hentet til Norge for å gifte seg med Magnus Lagabøte. 

Hennes arvesak og Norges krav rettet mot Danmark skal vi komme tilbake til litt senere. Erik 

Plogpenning hadde bare hatt døtre som hadde vokst opp, så det var naturlig at han det da var 

en bror av Erik som ble valgt til den neste kongen av Danmark, da Erik døde. Slik var ikke 

situasjonen da Abel døde. Abel hadde en sønn, Valdemar, som studerte i Paris da Abel ble 

konge. Med farens kongstittel vendte Valdemar tilbake til Danmark, men på veien tilbake ble 

han tatt til fange av erkebiskopen av Køln, og han ble ikke løslatt før enn i 1253 – etter at 

Kristoffer I hadde blitt konge, noe som var beleilig for Kristoffer. Da Kristoffer som bror av 

Abel fikk kongstittel fremfor Abels sønn, ble det på ny konflikter i det danske riket. Dette 

fordi flere stormenn mente det var Abels sønn Valdemar, og ikke Kristoffer, som burde bli 

konge.143 

Kristoffer I var gift med Margrete Sambiria, datter av Sambor I av Pommern. Under 

farens styre hadde en rekke kongsgods blitt pantsatt til utenlandske fyrster, deriblant til 

hertugen av Braunschweig-Lüneburg, for å sikre seg lojalitet fra disse.144 Slik fortsatte det 

også under Kristoffer I. I tiden han var konge fram til han døde brått i 1259, var det 

stridighetene med Abels gamle tilhengere som dominerte; en del av stridighetene var å 
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forsøke å stramme grepet rundt landets aristokrati – og ikke minst å finne en løsning på 

motsetningsforholdet han hadde med erkebiskop Jacob Erlandsen. Denne ble valgt til 

erkebiskop av Lund i 1254, før det hadde han vært domprost av Lund og biskop av Roskilde. 

Han hadde tittelen magister, hadde vært ved pavehoffet og hadde tittelen pavelig kapellan. I 

erkebiskopgjerningen ble Erlandsen tidlig opptatt av å endre den skånske kirkeretten, slik at 

den skulle nærme seg internasjonal kanonisk rett. Dette falt ikke i god jord hos den skånske 

befolkningen, siden deres rettsstillinger med dette ville bli endret, og de gjorde opprør mot 

erkebiskopen. Hvordan stilte så Kristoffer I seg til dette? Kongen hadde ikke likt at Erlandsen 

ble erkebiskop, siden han tilhørte Hviteslekten. De hadde som nevnt støttet Abel, og de 

fortsatte å støtte hans etterkommere, også etter at Kristoffer I ble konge. Dermed fikk 

opprørerne i Skåne støtte fra Kristoffer I.  

Samme år som Erlandsen ble erkebiskop, ble Kristoffer Is eldste ektefødte sønn, Erik 

(Klipping), valgt til å bli konge, og Kristoffer ønsket å krone ham mens han selv var i live. 

Det nektet erkebiskopen, og han forbød også andre biskoper å krone den unge gutten.  

Uoverensstemmelsene mellom kongen og erkebiskopen eskalerte i 1256, i forbindelse med 

Vejlekonstitusjonen. Konstitusjonen ble nedfelt på et rikskonsil i mars 1256, og gikk ut på at 

dersom en biskop ble arrestert skulle det ikke holdes gudstjenester i hans stift. Og dersom 

erkebiskopen ble arrestert, skulle det ikke holdes gudstjenester i landet overhode, dette hvis 

kongen stod bak arrestasjonen. Kirkemøtet der konstitusjonen ble nedfelt, ble holdt samtidig 

som Kristoffer I ønsket å holde danehoff i Nyborg. Mye tyder på at det ene møtet ble holdt for 

å ødelegge for den andre part, uten at vi i dag kan si sikkert hvem som ønsket å ødelegge for 

den andre.145  

Stridighetene mellom kongen og erkebiskopen varte frem til februar 1259. Da ble 

Jacob Erlandsen arrestert av Henrik av Mecklenburg, trolig med støtte fra Albrecht av 

Braunschweig-Lüneburg; en arrestasjon som sannsynligvis ble gjort på oppdrag fra kongen 

selv. Tiden før fengslingen var preget av trusler og angrep mot Danmark fra ulikt hold, blant 

annet Erlandsens allierte, deriblant fyrst Jaromar II av Rügen, tillegg til norsk flåteangrep i 

1256.146 Fengselsoppholdet varte riktignok ikke lenge, for i løpet av sommeren 1259 ble 

Erlandsen løslatt etter krav fra pavestolen. Kort tid før Erlandsen slapp ut av fangenskapet, 

døde Kristoffer I, og Erik Klipping fulgte faren som Danmarks konge. 
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Danmarks skjebne i Erik Klipping, Margrete Sprenghest
147

, hertug Erik 

Abelsson og utenlandske fyrsters hender 

I 1259 var Erik Klipping (1249-1286) fortsatt mindreårig, og det var moren, Margrete, som 

ble den danske regjeringens leder. Hun videreførte linjen mannen, kong Kristoffer I, hadde 

lagt seg på. Margrete kjempet for å unngå å utbetale arven de fire døtrene til Erik Plogpenning 

hadde rett på, men den første utfordringen hun måtte forholde seg til, var Jaromar II av 

Rügens angrep på Danmark. Som fremstillingen i kapittel to viste, hadde Rügen og Danmark 

nære bånd, og Danmark var Rügens fremste allierte – i tillegg til kirken. I konflikten mellom 

Kristoffer I og Jacob Erlandsen hadde Jaromar II valgt å støtte Erlandsen – dermed tok han 

part med kirken. Konstellasjonen som hadde gått til angrep på Danmark bestod av flere enn 

fyrsten av Rügen og erkebiskopen – med var også hertug Erik Abelsson av Sønderjylland. 

Hertug Erik (fødselsår ukjent-1272) var sønn av Abel, og da hertug Valdemar døde i 1257, 

var det hans yngre bror, Erik, som overtok hertugtittelen. Som medlem av Abelslekten støttet 

også hertug Erik erkebiskop Erlandsen, og med seg fikk han svigerfaren sin, fyrsten av 

Rügen. Hertug Erik hadde giftet seg med fyrst Jaromar IIs datter Margrete, og med det var en 

allianse inngått mellom Rügen og Abelslekten – begge var motstanderne til kongemakten.148  

Det ble fred mellom partene 1260, samme år som Jaromar II døde, men allerede 

sommeren året etter blusset stridighetene opp igjen. Margretes hær tvang hertug Erik på flukt 

til Holstein, men hertugen vendte tilbake med støtte fra Holstein, og ved slaget på Lohede 

måtte Margrete og hennes hær gi tapt – både Margrete og sønnen, kong Erik, ble tatt til 

fange.149 Margrete ble løslatt i 1262, og det ble gjort på de betingelser at hertug Erik fikk sitt 

krongods og øya Als som len. Da betingelsene var oppfylt ble også kongen løslatt i 1264.  

Hva med de andre utenlandske fyrstenes interesser i denne periodens Danmark? Det er på tide 

å rette blikket enda lenger sør og se på hvordan hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg, som 

Eufemias mor kom fra, engasjerte seg i den ustabile situasjonen i Danmark.  

 

Hertugdømmet Braunschweig-Lüneburgs interesser i Danmark 

Hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg er allerede presentert i kapittel to, siden det var her 

Eufemias mor kom fra. Vilhelm av Lüneburg var gift med Helene Valdemarsdatter, datteren 
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til kong Valdemar I av Danmark, og med det var hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg 

knyttet til Danmark.
150

 Danske jordebøker kan fortelle at hertug Otto das Kind besatt en rekke 

gods og eiendommer i Danmark. Hvordan disse har kommet i hertugdømmet Braunschweig-

Lüneburgs eie er usikkert, men C. Paludan Müller mente at de kan ha vært en del av Helenes 

medgift, og at Otto hadde arvet det ved hennes død i 1233. Det kan også ha vært godtgjørelser 

for Ottos krigstjenester utført for Valdemar Sejr.151 En del av eiendommene solgte han unna i 

1241 til Æbelholt kloster og til johanitterne i Antvorskov, men fremdeles var det et betydelig 

antall eiendommer i Danmark i hertugdømmets eie.
152

 Det var det også da sønnen, Albrecht, 

overtok som hertug og formynder for den yngre broren, Johann. Albrecht hadde store 

ambisjoner for sin periode som hertug av Braunschweig, og ønsket å bringe hertugdømmet 

tilbake til maktnivået welferne hadde hatt på keiser Otto IVs tid. Med slektsbånd og 

eiendommer i Danmark, var dette et av områdene Albrecht kan ha sett for seg at han kunne 

vinne territorium i.  

 

Møte i Quedlinburg  

11. februar 1162 hadde Albrecht et møte med sine forbundsfeller, hvor de inngikk en avtale 

om deling – dels av Holstein, dels av Danmark, hvis de angrep landet. Senere samme år ble 

Margrete løslatt, og angrepet ble ikke noe av, men Albrecht klarte å vinne innpass i Danmark 

på annet vis. Margrete knyttet ham til seg da hun forsøkte å bygge opp landet etter at hun selv 

ble løslatt mens sønnen fortsatt satt fengslet i Brandenburg. Albrecht, Eufemias onkel, 

fungerte da som tutor regni Dacie (riksforstander) i Danmark.
153

 Rimkrøniken fra 

Braunschweig kan fortelle at Margrete ble nært knyttet til Albrecht, og at hun likte hvor hardt 

han fór fram mot motstanderne hennes da han var riksforstander. Krøniken hevder også at hun 

beundret hertug Albrecht for sin fremferd, og at hun fikk romantiske følelser for ham.  

En annen kilde som forteller om styret under Albrecht i perioden 1262-63 er Lundeårboken, 

og det er ett forhold som trekkes inn som spesielt negativt – hvordan han agerte mot 

domkirkene i Lund og Roskilde. Sammen med den skånske stormannen Jon Litle, som var 

kongens øverste embetsmenn, og magister Gerhard, som var pavelig nuntius, angrep de en 

rekke av støttespillerne til erkebiskopen. Albrechts styresett falt ikke i god jord, og han måtte 
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forlate Danmark. Da han kom tilbake til hertugdømmet sitt fortsatt han som hertug. Men siden 

han og broren Johann ikke klarte å styre hertugdømmet sammen, førte det til at hertugdømmet 

ble delt i to – Albrecht fikk Braunschweig, mens Johann fikk Lüneburg. Til tross for deling av 

hertugdømmet, beholdt de gods og eiendommer i Danmark i fellesskap, og det var først på 

1290-tallet at større deler av eiendommene kom tilbake i dansk eie.154  

Selv om Lundeårboken setter Albrecht i dårlig lys, og man skulle med det kanskje anta 

at Margrete og etter hvert Erik Klipping mistet tiltroen til ham, ble han likevel tatt inn i 

varmen igjen. I 1278 var det nemlig forhandlinger mellom Erik Klipping og Albrecht som 

kunne lede til et ytterligere bånd mellom Danmark og Braunschweig. Forhandlingene dreide 

seg om et giftermål mellom Albrechts datter, trolig Mechthild som endte opp med å gifte seg 

med Henrik III av Glogau, og den fire år gamle Erik Menved.155 Dette ville igjen føre 

Albrecht tilbake til en sentral posisjon i Danmark, særlig da hvis Erik Klipping skulle dø før 

sønnen ble myndig (det var også det som skjedde – Erik Klipping døde i 1286). Avtalen ble 

riktignok ikke noe av, kanskje fordi Albrecht døde i 1279.156 En giftermålsavtale i Albrechts 

tid som hertug det ble noe av, fant sted omring 1263. Det var en allianse mellom 

Braunschweig-Lüneburg og Rügen.  

 

En allianse mellom Braunschweig-Lüneburg og Rügen 

Kildene kan ikke fortelle når bryllupet fant sted, men som nevnt i kapittel to var Agnes i 

kloster i Quedlinburg i 1263, slik at bryllupet kan ikke ha vært før det, og siden Vitslav III ble 

født om lag 1265, kan det ha skjedd senest tidlig i 1265.  Hvordan var forholdet mellom 

Braunschweig-Lüneburg og Rügen i 1263?  

I 1263 var Vitslav II selv blitt fyrste av Rügen, så sammen med sine rådgivere må han 

ha forhandlet frem avtale om giftermål mellom seg selv og søsteren til hertugen av 

Braunschweig. Siden tidspunkt for når giftermålet ble avtalt og inngått er usikkert, er det også 

vanskelig å trekke slutninger for hvorfor det ble en avtale mellom fyrsten av Rügen og Agnes. 

Likevel er det mulig å komme med noen teser rundt de aktuelle årstallene. Dersom giftermålet 

ble inngått i 1263, måtte det nødvendigvis foreligge en avtale i forkant. I perioden 1262-63 

var Albrecht riksstyrer i Danmark, og Vitslav hadde vært fyrste i et par år. Vitslav hadde på 

det tidspunktet en stor jobb å gjøre med å få fyrstedømmet på fote igjen økonomisk, og han 
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hadde begynt prosessen med å etablere et godt forhold til de omkringliggende områdene. Med 

det som utgangspunkt, kan det tenkes at giftermålet var en del av Vitslavs forsoningspolitikk 

med Danmark, da med Albrecht som riksstyrer. Det ville også være en situasjon som 

Danmark ville tjene på, siden Vitslavs søster Margrete var gift med hertug Erik – og som 

kjent tilhørte han Abelslekten. 

Samtidig kan det ikke utelukkes at giftermålet ble inngått noe senere, og da endres 

utgangspunktet for motiv. Albrecht forlot Danmark i 1263, og vendte etter hvert tilbake til 

Braunschweig. Likevel fortsatte Albrecht og hertugdømmet hans å ha interesser i Danmark, 

og med hans tidligere ambisjoner om å gjenopprette huset Welfens posisjon, er det ikke 

umulig at han så på fyrsten av Rügen som en god alliert i strategien sin for igjen å erverve seg 

en sentral posisjon. Avtaler om giftermål må ha vært en metode Albrecht må ha brukt aktivt 

for å posisjonere seg, som nevnt var han involvert i avtaler i både Sverige og Danmark i 

tillegg til Rügen. Vitslavs motiv var trolig å få en viktig alliert for å få støtte mot de 

omkringliggende områdene – i tillegg til at områder i hertugdømmet til Albrecht var sentralt 

for hansaens virksomhet.  

 

Tiden frem mot drapet på Finnøy i 1286 

Da Erik V Klipping overtok styringen av Danmark, var det i et land som fortsatt, og som i 

tiden fremover, var preget at motsetninger og stridigheter. Freden mellom hertug Erik og 

kongehuset varte frem til 1272, da hertug Erik døde. Sønnene hans, Valdemar og Erik, var på 

det tidspunktet umyndige, og Erik Klipping fungerte som deres formynder. Abelslekten var 

fortsatt en stor utfordrer; Mechthilde, Abels enke, hadde giftet seg med Birger jarl i 1260, noe 

som ga innflytelse på Abelslekten. I tillegg hadde både Sverige og Norge fortsatt arvekrav i 

Danmark. Til sammen førte dette til et stort press på den danske kronen, og hvis alle kravene 

skulle innfris ville det svekke kongedømmet kraftig. Erik Vs reaksjon var å konfiskere gods. 

Hertugdømmet Sønderjylland som Valdemar hadde krav på etter farens død, ble først 

overdratt til ham i 1283 – fram til det var det i Erik Vs besittelse. Både Margrete av Sambiria 

og Kristoffer I hadde unnlatt å gi døtrene til Erik Plovpenning arven de hadde rett på, en linje 

Erik V fortsatte å holde. Jutta og Agnes ble i kloster fram til 1271, og da de gikk ut av 

klosteret ble eiendommene de hadde gitt til grunnleggelsen av Roskilde Agnete kloster 

frigjort. Disse eiendommene ble konfiskert av Erik V, i tillegg til at han også konfiskerte 

arven etter Abels yngste sønn, Abel. Dette førte til uoverensstemmelser, ikke bare med 

kongemaktene i Norge og Sverige, men også innad i Danmark. Abelslekten var fortsatt en 
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utfordrer, i tillegg til at flere av de danske stormennene uttrykte misnøyde med Eriks 

autoritære linje – som også rammet dem selv personlig. Konflikten med stormennene ga 

utslag på flere måter; i 1276 ønsket Erik at de danske stormennene skulle hylle sønnen hans, 

Erik Menved, ved hoffet på Nyborg, men minst én av dem nektet – marsken Stig Andersen 

(Hvite).
157

  

I 1283 fikk den avdøde hertug Eriks sønn, Valdemar, hertugdømmet han hadde krav 

på. Og junker Jakob Nilsen, sønn av Nils av Halland som hadde dødd allerede i 1251, fikk 

grevskapet (Nørre) Halland. Selv om Valdemar ble tilkjent hertugdømmet, fortsatte 

stridighetene mellom Erik V og Valdemar – de kom ikke til enighet om rettighetene innad i 

hertugdømmet. Det ledet til at Valdemar ble fengslet i 1285, men løslatt året etterpå, på de 

betingelser at han respekterte kongens innflytelser på hertugdømmet. I denne perioden var det 

i tillegg enda en stor konflikt i Norden – situasjonen mellom Norge og hansaen. 

 

Tysk handel og landefredsforbundet 

Den norske utenrikspolitikken handlet ikke bare om ekspansjon territorielt, men også å sikre 

økonomiske og politiske interesser. Som allerede nevnt påvirket forholdene innenriks 

politikken utad, det gjaldt også økonomien. Et godt eksempel på det er situasjonen for de 

nordtyske kjøpmennene i Norge. Hansaen var en sammenslutning av først og fremst 

nordtyske byer med felles handelsinteresser, og bestod av flere mindre grupperinger av 

profesjonelle kjøpmenn. I 1358 slo de seg sammen til hansaforbundet. På 1100-tallet var det 

en stor opptur i den europeiske handelen; det ble produsert større varemengder, og 

fjernhandelen økte sterkt. Samtidig med økte varemengder var den tyske ekspansjonen 

østover sterk, for eksempel i det vendiske området som vi i forrige kapittel.
158

 Dette førte til at 

en rekke byer vokste frem, og flere av disse dannet kjernen i hansaen, Lübeck var den 

viktigste byen, gjennom store sildefiskerier langs kysten av Skåne kombinert med saltårene i 

Lüneburg.
159

 Denne utviklingen forflyttet seg også til Norge, noe som førte til en 

sentralisering av utenrikshandelen og som igjen stimulerte byutviklingen. I Bergen ble det 

eksportert fisk og fiskevarer, fangst- og husdyrprodukter (og fra 1200-tallet også trelast), 

mens det ble importert korn, mel, malt, klede og luksusprodukter. I Oslo og Tønsberg ble 
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eksportert smør, huder, pelsverk og jern, og importert kleder, metallvarer (først og fremst 

kopper) og øl.
160

  

Det var nordmenn som dominerte den norske utenrikshandelen frem til ca. 1160, men etter det 

dukket en økende mengde tyske og engelske handelsmenn opp i Norge – og det var tyskerne 

som til slutt kom til å dominere handelen fra de tre nevnte norske byene. Hanseatenes 

dominans begynte å utvikle seg på 1230-tallet, da Håkon IV Håkonsson gav lybske kjøpmenn 

de første privilegiene, og i 1250 kom det en påfølgende freds- og handelsavtale mellom Norge 

og Lübeck. I andre halvdel av 1200-tallet ble flere av de tyske kjøpmennene vintersittere – de 

bosatte seg i de norske handelsbyene, men beholdt borgerskapene sine i hansabyene.
161

 I 

Tønsberg og i Oslo slo de seg ofte ned med familiene sine, mens det i Bergen ble lagt 

begrensninger – der var det bare ugifte menn som fikk ha tilhold.
162

 Etter loven skulle de 

husfaste hanseatene følge det samme lovverket som hvilte på andre bymenn, for eksempel ta 

del i leidangsskatt, vardevakt og skipadrott, og følge vanlig norsk jurisdiksjon. Dette ønsket 

hanseatene seg fritatt fra, og det var her kimen til konflikt lå, sammen med at de krevde å få 

drive handel der de selv måtte ønske det.  

I 1282 bestemte riksstyret å innskrenke handelsretten for utlendinger for å få økt 

kontroll. Som en motreaksjon på denne innskrenkningen, slo flere tyske byer langs Østersjøen 

og Nordsjøen seg sammen i et forbund, Landefredsforbundet. Fyrst Vitslav II var en av 

stormennene som gikk inn i forbundet, samtidig som han var alliert med hertug Valdemar av 

Sønderjylland. I 1283 innførte forbundet en handelsblokade av Norge, hvor målet var å få det 

norske riksstyret til å gå tilbake på innskrenkningene. Med denne blokaden ble Norge satt i en 

presset i situasjon. Forbundets blokade ble ikke kommet i møte fra norsk side, og det brøt ut 

krig i 1284. Krigen utartet seg som en kaperkrig mot skip knyttet til forbundet, men også 

nøytrale skip ble utsatt for angrep. Fra norsk side var Alv Erlingsson (-1290) den ledende 

skikkelsen i denne saken. Alv Erlingsson var jarl, sysselmann for Borgarsyssel og Magnus 

Lagabøtes tremenning, dette gjorde ham til en innflytelsesrik mann i kretsen rundt kong 

Eirik.
163

 Samme år tiltrådte også kong Erik Menved forbundet, trolig med et motiv om å 

hindre norsk innflytelse i Danmark. Som svar på Menveds støtte til forbundet, angrep Alv 

Erlingsson Danmark – Jylland og Sjælland. I denne situasjonen var Vitslav II og Erik Menved 

på samme side. 
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Krigføringen endte med forhandlinger i Kalmar i oktober 1285, der norske og tyske 

diplomater møttes i regi av den svenske kongen Magnus Ladulås. For å få sluttet fred med 

forbundet måtte kong Eirik betale 6000 mark sølv, noe som var en høy sum, og i politiske 

kretser i Norge gav man Alv skylden for den vanskelige situasjonen Norge befant seg i og den 

høye summen som måtte betales; Norge hadde med dette sluttet fred med de tyske 

representantene, men konfliktene med Danmark fortsatte.
164

 Både innad og utad stod kong 

Eirik og hertug Håkon samlet i politiske saker, men i konfliktene som var mellom Norge og 

forbundet i perioden 1284-85 var det uenighet; hertug Håkon og hans krets tok avstand fra 

politikken som ble ført overfor de tyske byene, og spesielt tok de avstand fra Alv Erlingssons 

fremferd. Likevel beholdt Alv sin militære lederrolle, og som representant for den norske 

kongen reiste han i mars 1286 til England, Målet, som ble oppnådd, var å få lån slik at Norge 

kunne oppfylle kravene som ble stilt i Kalmar.
165

  

St. Cecilie-natt; Erik V Klipping blir drept og Erik VI Menved blir konge 

Rydårbogen kan fortelle at natt til 22. november 1286 ble Erik V Klipping etter han hadde 

blitt påført 56 sår. Hvem som gjorde det, vet ingen, men ved dom pinsedag 1287 (som ikke er 

bevart), ble grev Jakob, marsk Stig, Niels Hallandsfar, Peder Porse, Peder Jaboksen, Niels 

Knudsen, Aage Kakke, Rane Jonsen og Arvid Bensten funnet skyldig i drapet – basert på 

antall sår ble det raskt antatt at drapet var en sammensvergelse, kanskje som en følge av 

politikken Erik V hadde ført.
166

 Selv om de nevnte ble dømt, klarte de å unngå å bli direkte 

rammet, for de søkte tilflukt hos Erik II av Norge, og de fredløse «kongemorderne» ble tatt 

under Eirik II og hans råds vinger.
167

 I en alder av 12 år ble Erik Menved konge av Danmark, 

og han overtok et presset kongedømme. På den ene siden fikk han utfordringer med 

erkebiskop Jens Grand av Lund, som støttet opposisjonen i Danmark, samtidig som han måtte 

løse verdslige konflikter innad i kongeriket og et stadig økende press utenfra, fra både svensk 

og norsk hold. Erik Vs død St. Cecilie-natt førte til omveltninger i Nord-Europa; det ble 

nærmere ti år med krig, konflikter, stødige og mindre stødige allianser.  

 

Veien frem mot freden i Hindsgavl i 1295 og norsk østvendt politikk  

Hertug Håkon hadde tatt avstand fra den norske håndteringen av situasjonen rundt 

landefredsforbundet frem mot 1285, samtidig som han tok avstand fra Alv Erlingsson 

                                                           
164

 RN II, NR 399 
165

 RN II, 418 og 438 
166

 Se Tore Skeie, Alv Erlingsson: En adelsmanns undergang (Oslo: Spartacus, 2009).  
167
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agitasjoner. Alvs stadig mer egenrådige oppførsel ble møtt med motstand fra kretsen rundt 

hertug Håkon, noe som ledet til at Alv angrep Oslo i 1287. Da Alv angrep var ikke hertug 

Håkon i Oslo, så han ble ikke personlig rammet, men høvedsmannen i Oslo, Hallkjell 

Krøkedans, ble tatt til fange og drept på øya Isegran ved Glomma. Som svar på dette ble Alv 

lyst fredløs, og det stod et påfølgende slag mellom hertugens og Alvs styrker. Store deler av 

Alv styrke ble drept, men han selv flyktet til Sverige og søkte beskyttelse hos kong Magnus 

Ladulås.
168

 I august 1287 utstedte hertug Håkon et vernebrev til fogden, rådmennene og 

borgerskapet i Lübeck. Her informerte han om at han selv er trygg og at Alvs opprør var slått 

ned, samtidig som han meddelte at han selv vil fortsette å arbeide for å verne alle som 

kommer til landet på fredelig vis. Samtidig ville han utrydde opprørere og fredsforstyrrere.  

Alle som kom til Oslo eller andre steder i hans hertugdømme med varer eller i annet 

ærend skulle stå under hans vern.
169

 Dette vernebrevet viser et grunnriss i Håkons politikk da 

han senere ble konge – her kommer hans vennlighet overfor utenlandske handelsmenn frem i 

tillegg til hvor opptatt han var av å gi vern, men samtidig slå ned på dem som bedriver urett.  

Samtidig hersket det kaos i Danmark etter Erik Klippings død, noe som ga Norge en ypperlig 

mulighet til å involvere seg i Danmark. «Kongemorderne» ble tatt i mot av kong Eirik og 

hertug Håkon, og også svenske stormenn sluttet seg til – i Sverige var det ikke alle som var 

fornøyde med politikken Magnus Ladulås førte. Samarbeidet med de fredløse danske 

stormennene ledet til en rekke angrep på Danmark – det var leidangsoppbud i 

1289,1290,1293 og 1295. Angrepene tvang Eirik Menved i senk; gjennom begynnelsen av 

1290-tallet forente hertugene i Sønderjylland seg med Norge og kongemakten i Sverige grep 

ikke inn, den konsentrerte seg om området øst i Østersjøen.
170

 I september 1295 ble det lyst 

fred mellom Norge og Danmark på i Hindsgavl på Fyn, og det var med norske øyne en 

gunstig avtale som ble inngått; øya Hjelm hadde vært helt sentral i kampene som hadde 

foregått, og i avtalen fikk Norge beholde Hjelm, i tillegg til Hunehals. På dette tidspunktet 

fikk Audun Hugleiksson forhandlet frem både allianseavtale mellom Norge og Frankrike, 

samtidig som han også forhandlet om giftermål for Håkon. Som kjent ble det ikke bruk for 

alliansen, og det ble heller ikke giftermål mellom Håkon og grevedatteren – nå ble det heller 

søkt østover. 
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Hvem forhandlet fram avtalen fra norsk side? Bjarne Erlingsson og Audun Hugleiksson var 

de fremste diplomatene Norge hadde på 1280- og 1290-tallet, de var involvert i 

giftermålsavtalene som inngått for kong Eirik og i forsøkene for hertug Håkon. Høsten 1298 

ble det utstedt et leidebrev til kong Eirik og hertug Håkon fra kong Erik Menved, hvor Erik 

Menved garanterer fritt leide til et møte som skulle være på Prästholm i Halland 8. september 

1298. Leidebrevet ble utstedt i forbindelse med inngåelse av en traktat mellom Bjarne og 

Audun, på vegne av den norske kongen, og Erik Menved. Blant garantene for leidet finner vi 

fyrst Vitslav II, noe som vitner om at fyrsten trolig var til stede på møter hvor også Audun og 

Bjarne var representert, og i den forbindelse kan ha forhandlet frem en avtale om giftermål 

mellom hertug Håkon og fyrstedatteren Eufemia.
171

  

 

Giftermål, en datter blir født, en listig hertug og skiftende allianser 

Med utgangspunkt i Kahles rapport, kom trolig Eufemia til Norge på vårparten 1299, og 

bryllupet ble holdt i Oslo samme vår. Selve giftermålsinngåelsen og den påfølgende feiringen 

finnes det ingen kilder som beretter om. Likevel kan vi komme med antagelser til hvordan det 

kan ha vært ved å benytte kilder som beskriver bryllup i kretsen nær Eufemia i hennes samtid. 

Eksempler her er sangen laget i forbindelse med giftermålet mellom kong Eirik II og 

Margrete i 1282, og Detmars kommentar om Helenas giftermål med Johann av Mecklenburg i 

1289.
172

 Ved julefeiringen i 1302, som vi skal komme nærmere tilbake til etter hvert, var flere 

av Eufemias familie fra Rügen til stede ved det norske hoffet i Oslo, blant annet faren og to av 

brødrene hennes. Trolig var flere av familiemedlemmene også i Oslo våren 1299, da Eufemia 

giftet seg med hertug Håkon og ble hertuginne av Norge. Det kan også godt tenkes at det var 

kulturelle innslag fra hennes følge – for eksempel kan Vitslav III med sin bakgrunn som 

minnesanger ha underholdt ved det norske hoffet i anledning søsterens giftermål. 

Med seg inn i ekteskapet fikk Eufemia 3000 mark i kølnsk vekt fra Vitslav II,173 og 

disse gikk hovedsakelig til å sikre og fremme norske interesser i Danmark - 2000 mark ble 

utbetalt som lån til hertug Valdemar av Sønderjylland. Håkon ga sin hustru en fast inntekt på 

1200 mark i morgengave, samt Bygdøy ved Oslo med alle rettigheter.174  
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Eufemias tid som hertuginne var riktignok kortvarig, for 15. juli 1299 døde kong Eirik 

II uten en sønn til å arve tronen. Det førte til at Håkon, hertug av Norge med hovedsetet sitt i 

Oslo, ble Norges konge, og Eufemia ble dronning. Kroningen fant antageligvis sted i Oslo i 

november.175 Som konge fortsatte Håkon å ha hovedsetet sitt i Oslo, noe som gjorde at også 

Eufemia fikk en sterk tilknytning til middelalderbyen.  

Da Eufemia kom til Oslo, kom hun til en by som var i utvikling. Byen vokste, og 

arkeologiske utgravninger har vist at i løpet av Håkon Vs tid byen dekket omtrent 250 mål, og 

det har blitt anslått at det bodde om lag 3000 innbyggere i byen. Middelalderbyen hadde to 

sentra, ett på Øra med Kongsgården og Mariakirken og ett lenger nord rundt Hallvardskirken 

og bispeborgen, hvor byens torg antageligvis lå.
176

 Kongsgården som var Håkon og Eufemias 

hovedsete da de var i Oslo, ble trolig påbegynt i stein under Håkon IV Håkonsson, men 

Håkon V bygde ut anlegget. Arkeologiske utgravninger har vist at det var flere bygninger i 

østfløyen, et stort tårn i nordfløyen og en stor hallbygning i sør, hvor det i andre etasje trolig 

var en stor sal på nesten 470 kvadratmeter.
177

 Sammen med kongsgården ble også 

Mariakirken utbygd under Håkon V. På 1000-tallet hadde det vært en trekirke der hvor 

Mariakirken stod, men om lag 1100 ble den avløst av en steinkirke. Under Håkon fikk kirken 

en storslagen vestfront med to tårn som kan ha vært 45 meter høye, og kor med korsarmer, alt 

lagd i tegl. Skipets lengde ble også utvidet i lengden, og beholdt yttervegger av stein. Trolig 

ble bygningsarbeidet ferdigstilt om lag 1300, kanskje i tide til bryllupet eller kroningen av 

Håkon og Eufemia. Mariakirken ble kongens kapell, og også kongelig gravkapell, og var et 

sted både Håkon og Eufemia var nært knyttet til – det var der de ble gift og det var der de ble 

gravlagt.  

Et annet anlegg som også kan ha vært med på prege Eufemias liv i Oslo, er anlegget 

på Akersneset. Angrepet ledet av Alv Erlingsson i 1287 må ha vist at kongsgården på Øra 

ikke var sikkert nok. Trolig ble borgen på Akersneset bygd som en konsekvens av dette, i 

tillegg til at utenrikspolitikken ble vendt østover – Akersneset var da et strategisk viktig punkt 

å bygge et anlegg på. Mest sannsynlig har borgen på Akersneset fungert som et 

forsvarsanlegg. Tidspunktet det ble ferdigstilt, og hvilke bygninger som i det hele tatt ble 

bygd på 1300-tallet, kan ikke sies sikkert, til det har for lite av middelalderborgen blitt bevart 
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og det arkeologiske arbeidet som har blitt utført vært for mangelfullt.
178

 På grunn av dette er 

det ikke mulig å slå fast hvorvidt Eufemia residerte på Akershus, men anlegget må ha vært 

utbygd i den grad at det kunne motstå beleiring i 1308. Da dronning Margrete (1353-1412) 

kom til Norge etter å ha giftet seg med Håkon IV, holdt hun hovedsakelig til på Akershus, 

men hvor raskt anlegget vokste frem til å bli kongelig residens har forskerne ingen svar på i 

dag. 

Eufemia og Håkon fikk bare ett barn sammen, datteren Ingebjørg Håkonsdatter (1301-

1361). Også en annen jente dukker opp som datter – Agnes. Hun har blitt omtalt som Håkon 

Vs uektefødte datter født før han giftet seg med Eufemia.179 Agnes skjebne vet vi lite om, 

annet enn at hun i 1302 ble festet bort til adelsmannen, sysselmannen og ridderen Havtore 

Jonsson i 1302, og at de antageligvis giftet seg i 1307 eller 1308.180 Når det gjelder Ingebjørg, 

så det ut til at hennes skjebne tidlig skulle bli klar, og den vet vi betraktelig mer om. Da hun 

var ett år gammel ble hun trolovet med hertug Erik av Sverige (om lag 1280-1318), som var 

broren til hertug Valdemar av Finland (-1319) og kong Birger av Sverige. Alle tre var sønner 

av den svenske kongen Magnus Ladulås. Trolovelsen ble bestemt i Elvesysle på 

Mikkelsmesse i 1302, da det ble inngått en freds- og forbundstraktat mellom kong Håkon av 

Norge og kong Birger av Sverige. Som en del av avtalen ble Ingebjørg festet bort til hertug 

Erik (ca. 1280-1318).
181

 Ved dette møtet var Vitslav II til stede, noe han også var ved 

julefeiringen i Oslo i 1302. 

Å få giftet bort Ingebjørg til et medlem av den svenske kongefamilien, var et av de 

viktigste trekkene for den videre alliansebyggingen. Allerede i 1296 hadde en av Magnus 

Ladulås’ døtre, Ingeborg, giftet seg med den danske kongen Erik VI Menved, og i 1298 hadde 

kong Birger Magnusson av Sverige giftet seg med Erik V Klippings datter Margrete (kjent 

som Märta i Sverige). Dette gjorde det viktig også for Norge å få til en avtale om giftermål 

med Sverige. Med det etablerte båndet mellom Norge og Rügen stod begge parter sterkt, og 

ved å inkludere Sverige i en slik allianse ville kontrollen over østersjøområdet bli ytterligere 

styrket – det ville da bli en trippelallianse mellom Norge, Rügen og Sverige.
182

 At alliansen 

mellom Norge og Rügen gjennom giftermålet mellom Håkon og Eufemia hadde fått 

betydning, kommer tydelig fram i brevene Håkon utstedte til Den tyske orden for å minske 

presset på fyrst Vitslav II.  
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Julefeiringen 1302 

Flere kilder forteller om julefeiringen ved det norske hoffet i Oslo, som også var en markering 

av avtalen om kommende giftermål mellom lille Ingebjørg og hertug Erik. Kilden som kan 

fortelle mest, og som også har blitt hyppigest brukt, er Erikskrönikan. Krøniken beskriver 

Ingebjørg som den «jomfru han
183

 unte bezst» og at hun var «the vänasta ther man matte see».  

Til stede ved det norske hoffet i Oslo var også fyrst Vitslav II, og sammen med han var flere 

fra familien hans – sønnene Vitslav og Sambor, datteren Sofie, og Thece og Nicolaus av 

Potbus og Johann II av Gristow.184 Med fyrstefamiliens kulturelle bakgrunn, og da spesielt 

med Vitslav den yngre som minnesanger, kan det tenkes at Vitslav III også opptrådte i 

anledning den store feiringen.  

I løpet av julefeiringen ble fyrst Vitslav så syk at han den 27. desember valgte å skrive 

sitt testamente. I kapittel to ble testamentet brukt som kilde for å underbygge tesen om at 

Vitslav II er Eufemias far, men Vitslavs testamente kan også benyttes som kilde til å fortelle 

mer om juleferingen, det norske hoffet og Vitslavs hoff. Testamentet er med på å fortelle 

hvem som var til stede ved det norske hoffet romjulen 1302; det kan vi blant se på 

testamentets vitner, hvor en rekke av dem nevnes ved navn – Håkon V, Eufemia, hertug Erik 

av Sverige, grev Jakob av Halland, Abjörn Sixtensson, herr Åke og herr Lambert 

Pralenberg.
185

 Ved å se på testamentet kan vi se at Vitslav hadde med seg et stort følge til 

Norge, han hadde med seg to navngitte tjenere til Oslo, Lambert fra Neuendorf og Lambert 

fra Bischofsdorf, som hver fikk ti mark. Kanskje ble deler av følget hans også igjen i Oslo, i 

tillegg til de som allerede hadde vært med Eufemia da hun kom i 1299 – for eksempel kan det 

fortelle at Sofie var ved Eufemias hoff.  

To dager etter at testamentet ble skrevet, døde Vitslav II, noe som også blir omtalt i 

Erikskrönikan: 

«Herra Vinzleff laa ther siuker ok doo 

fämpte dagh jula i Oslo. 

Til Varfru kirkio the han baro, 

the ädla herra som ther waro, 

ok lagdon fore högha altare nid, 

som än er i margom landom sidh, 

thet man plägher herra wel begaa, 

the kunno ey meer aff werldenne faa».
186

 

 

                                                           
183

 Hertug Erik 
184

 PomUb. IV. 
185

 Abjörn Sixtensson var hertug Eriks drottsete, herr Åke var kong Håkon Vs kansler, mens Lambert Pralenberg 

var Vitslav IIs kapellan og sekretær. Testamentets eksekutører er Håkon V, hertug Erik og nevøene hans hertug 

Valdemar av Sønderjylland og Erik av Langeland.  
186

 EK, s 91. 



65 
 

Vitslav II hadde selv ønsket å bli gravlagt i Oslo, og han valgte seg Mariakirken som 

gravsted.
187

 Vitslav var en gammel mann – han hadde trolig han passert 60 år da han døde i 

1302. Hvis tankene om det kommende giftermålet mellom Ingebjørg og hertug Erik skulle 

lede til en trippelallianse mellom Norge, Rügen og Sverige, falt planen i grus med Vitslavs 

død. Den tiltenkte alliansen ble ikke videreført av hans etterkommer, minnesangeren Vitslav 

III.
188

 Noe av det første han gjorde, var å sverge troskap til Danmark, og slik fikk Erik 

Menved større spillerom i det rygiske området. I det norske diplommaterialet finnes det én 

kilde som vitner om kontakt mellom Norge og Rügen i Vitslav IIIs tid, og det er en erklæring 

utstedt 14. september 1317 av ridderen Arnold av Vitzen fra Rügen. Han var sendt til Norge 

fra Vitslav III, i anledning at han skulle ta opp saker vedrørende Lübeck og noen andre 

byer.
189

  

 

Hertug Eriks agitasjoner  

Selv om den mulige trippelalliansen mellom Norge, Rügen og Sverige døde med Vitslav II, 

ble avtalen om giftermål mellom lille Ingebjørg og hertug Erik opprettholdt, dog ikke uten 

utfordringer. For Norge ville et giftermål mellom Ingebjørg og hertug Erik føre til en allianse 

med Sverige som ville være viktig for å opprettholde posisjonen i østersjøområdet, og ikke 

minst var det viktig for å sikre videre besittelse av Halland. Som hertug hadde Erik blitt tildelt 

området «Sødermannland», og for Håkon ville Eriks områder være sentrale, også med tanke 

på ekspansjon av det norske riket. For Sverige, og da spesielt hertug Eriks del, ville 

giftermålet bety at hertugen kom i en mer innflytelsesrik posisjon – Ingebjørg var Håkon Vs 

eneste ektefødte datter, og samme år som hun ble festet bort til hertugen endret han på 

tronfølgeloven. Denne åpnet opp for at en datter, i dette tilfellet Ingebjørg, kunne etterfølge 

ham.
190

  

Hertug Erik var Magnus Ladulås’ nest eldste sønn fra ekteskapet med Helvig av 

Holstein, og da Magnus Ladulås døde i 1290 var Erik og de to brødrene hans, Birger og 
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Valdemar, umyndige.
191

 I Magnus Ladulås’ tid som konge hadde han styrt Sverige med fast 

hånd, og mannen som leder formynderstyret etter Magnus’ død og fram til Birger ble myndig 

i 1298, marsken Torgils Knutsson, videreførte denne linjen. Dette endret seg under Birger, 

som ble kronet til svensk konge i 1302. 1302 ble et viktig år; Birger ble kronet, Ingebjørg ble 

festet bort til hertug Erik, Torgils Knutssons slektning Abjörn Sixtensson ble hertug Eriks 

drottsete og Valdemar giftet seg med Torgils datter, Kristina. Torgils fortsatte å prege både 

Sveriges innenriks- og utenrikspolitikk, og han var med på møtet på Tjurholmen 17. mars 

1303 der forbundstraktaten mellom kong Birger og kong Håkon ble fornyet.
192

 Samtidig delte 

adelen i Sverige seg i ulike fraksjoner – noen støttet kongen, mens andre støttet Erik. Erik 

allierte seg igjen med Valdemar, for nettopp hertug Erik, som trolig må ha hatt store 

ambisjoner for egen fremtid, utviklet seg til å bli en utfordrer til kong Birger – som på sin side 

fikk tett oppfølging av den tidligere lederen av formynderstyret, marsken Knutsson. Dette 

utviklet seg til å bli et intrikat politisk spill, og i 1304 måtte de to hertugene underskrive 

dokument, slik at de ikke skulle inngå egne utenrikspolitiske avtaler og ikke troppe opp ved 

hoffet uten å bli innkalt. Samme år drev han hertugene ut av Sverige og de flyktet da til 

Norge. Som Håkon Vs svigersønn fikk Erik Håkons støtte – han fikk områdene nord og sør 

for Götaelv, og fikk kontroll over Hunehals, Ragnhildholms og Varberg. Med sitt eget 

hertugdømme i tillegg klarte hertug Erik å bygge seg opp et mellomnordisk rike i et særdeles 

viktig strategisk område.
193

  

Hva hadde dette å si for Håkon Vs planer? For Håkon betød dette store strategiske 

omveltninger – med utgangspunkt i en allianse mellom ham og Vitslav II, ble Sverige 

innlemmet i den mulige trippelalliansen, da Ingebjørg ble festet bort til hertug Erik i 1302. 

Sveriges innlemmelse ble gjort etter avtale med kong Birger av Sverige og Torgils Knutsson, 

noe som gjorde at alliansen som var på trappene ville være svært sterk – i tillegg hadde Håkon 

de fredløse «kongemorderne» under sine vinger. Da Vitslav døde i 1302 svant alliansen med 

Rügen hen, men han hadde fortsatt de fredløse danskene, med både kongen og marsken, på 

sin side. Men med urolighetene i Sverige endret dette seg. Fra å være alliert med den svenske 

kronen, støttet Håkon V nå opposisjonen i Sverige slik han støttet opposisjonen i Danmark, og 

det er svært lite sannsynlig at det var en del av Håkons strategi. Likevel valgte han å støtte sin 

kommende svigersønn i konfliktene som pågikk i 1304 og 1305. 
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Konfliktene mellom hertugene og kongemakten i Sverige fortsatte å prege den 

nordiske scenen gjennom det første tiåret av 1300-tallet. Kongen og hertugene sluttet fred i 

1305
194

, men det gikk på bekostning av Torgils Knutsson som ble arrestert på gården sin Lena 

og henrettet.
195

 Freden mellom de tre brødrene varte riktignok ikke lenge. 29. september året 

etterpå fant den såkalte Håtunaleken sted, der hertug Erik og hertug Valdemar tok kong 

Birger til fange, mens Birgers sønn, hertug Magnus, fikk hjelp til å flykte og kom seg unna. 

Han fikk støtte fra Erik Menved, og slik involverte også Danmark seg i konflikten. Vinteren 

1306-07 gikk Erik Menved til angrep på hertugene, og med det søkte hertug Erik på nytt hjelp 

fra Håkon V. Det er tydelig at forholdet mellom Håkon og hertugen ikke var like godt som 

tidligere, likevel fortsetter Håkon å støtte den kommende svigersønnen sin, for han ga hertug 

Erik militær støtte.
196

 Konflikten eskalerte i at hertugene angrep Skåne og tok hertug 

Kristoffer, broren til Erik Menved, til fange, men samme år løslot de kong Birger.  

Da de tre svenske brødrene sluttet fred i 1308, ble ikke Håkon innlemmet i 

forhandlingene, og forholdet mellom Håkon og hertugen ble stadig dårligere – det endte med 

at forlovelsen mellom Ingebjørg og hertug Erik ble brutt. Bruddet ledet til angrep fra svensk 

hold, ledet av hertug Erik, og sensommeren 1308 ble store deler av Oslo brent ned. Samme år 

opplevde borgen på Akersneset sin første beleiring, også den ledet av hertug Erik.
197

 

Erikskrönikan kan fortelle at hertugen ble syk under beleiringen (da den fant sted befant 

Håkon V seg i Bergen), og at han måtte trekke seg tilbake.  

 

Ingebjørg og Erik – eller Ingebjørg og Magnus?  

Hertug Erik utgjorde på dette tidspunktet en trussel mot alle de tre nordiske rikene, og for å 

skape en motvekt til hertugens renkespill, inngikk kong Håkon og kong Erik en 

preliminærtraktat. Traktaten var en allianse mot hertugene – avtalen om giftermål mellom 

hertug Erik og Ingebjørg ble brutt, og istedet ble det inngått avtale om giftermål mellom 

Magnus Birgersson, kong Birgers sønn, og Ingebjørg. Samtidig ble Ingebjørg garantert som 

tronearving hvis han ikke fikk en ektefødt sønn.
198

 Dokumentene fra denne perioden viser at 

Håkon V ikke hadde noen stø kurs i utenrikspolitikken sin, for alliansene skiftet en rekke 

ganger, og Ingebjørg var hovedpersonen da avtalene ble inngått (selv om hun selv ikke hadde 

noe hun skulle ha sagt for sin og sitt lands fremtid). Mars 1310 gikk han igjen tilbake til 
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hertug Erik, og han sluttet fred med de to hertugene. Hertugene på sin side skulle overdra 

Håkon Halland og halve Elvesysle med borgene Varberg, Hunehals og Konghelle, og løse 

Håkon fra avtalen han hadde inngått med Erik Menved, mens Håkon lovte at hertug Erik 

skulle få inngå ekteskap med Ingebjørg 1. mai 1313, samtidig som hertug Valdemar skulle få 

gifte seg med Ingebjørg Eiriksdatter.
199

  

Tre måneder senere inngikk Håkon en ny avtale der han går tilbake på avtalen om å 

gifte bort Ingebjørg til hertug Erik. I fredsavtalen inngått 17. juli 1310 står det at Ingebjørg 

skulle ekte kong Birgers sønn.
200

 Men også denne avtalen ble brutt, for 29. september 1312 

ble det holdt dobbeltbryllup i Oslo. På dagen ti år etter at avtalen om giftermål mellom 

Ingebjørg og hertug Erik ble undertegnet, giftet den elleve år gamle Ingebjørg seg med den 

om lag tjue år eldre hertugen, samtidig som kusinen hennes Ingebjørg Eiriksdatter giftet seg 

med hertug Valdemar. Denne dagen fikk ikke Ingebjørg delt med moren sin; Eufemia døde 1. 

mai samme år, og hun ble stedt til hvile i Mariakirken i Oslo, hvor faren allerede var gravlagt. 

Etter bryllupet i 1312 ble de to prinsessene værende i Norge, frem til de ble ført til Sverige 

neste høst. Erikskrönikan forteller at det norske følget ble mottatt med fest, dans og 

turneringer da kom frem.
201

 Selv om ekteskapet med Eufemia ikke hadde gitt Håkon noen 

sønn, giftet han seg ikke på nytt etter hennes død i håp om å få en mannlig arving, og det var 

klart at det norske kongedømmet kom til å følge Ingebjørg.  

Giftermålets langsiktige konsekvenser 

Hertuginne Ingebjørg og hertug Erik fikk to barn som vokste opp, Magnus (1316-1370) og 

Eufemia (1317-ca1370). Men samme år Eufemia ble født, døde hertug Erik. Forholdet 

mellom de tre brødrene, Birger, Erik og Valdemar, var ustabilt og konfliktfylt, noe blant annet 

Håtunaleken er et bevis på. Natt til 11. desember 1317 fikk kong Birger sin hevn gjennom 

Nyköpings gästabud. Kong Birger hadde invitert brødrene sine til gjestebud, og da de to 

hertugene trakk seg tilbake for natten ble de overrumplet av kongens menn og tatt til fange. 

Kong Birger skal så ha sagt den kjente replikken «Minns ni Håtunaleken? Alltfor väl minns 

jag den. Den här lär inte bli bättre» som har blitt symbolet på et av de klassiske kuppene 

gjennomført i svensk historie. Hertugene ble så plassert i ett av tårnene, hvor de så døde, og 

hertug Erik fikk ikke oppleve å komme i den innflytelsesrike posisjonen i Norge han hadde 

strebet for.
202
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Det var Magnus som arvet den norske tronen da Håkon V døde i 8. mai 1319. Knapt 

tre år gammel ble Magnus norsk konge, og samme år ble han valgt til konge av Sverige. I 

Magnus’ tid som umyndig var det en formynderregjering som styrte de to landene. Ingebjørg 

var leder frem til hun ble avsatt i 1323 av stormenn som ikke likte utenrikspolitikken hun 

førte – en politikk som var til fordel for den nye mannen i hennes liv, danske Knut Porse.
203

 

Perioden med kongefellesskap endte ikke med Magnus VII, selv om de to sønnene hans ble 

tildelt hvert sitt rike – Håkon (1340-1380) skulle bli konge i Norge og Erik skulle bli svensk 

konge. Erik døde i 1359, og Håkon ble hyllet til konge av Sverige i 1362. Håkons 

regjeringstid i Sverige ble riktignok kort, for i 1363-64 gjorte det svenske riksrådet oppgjør og 

avsatte Håkon og faren kong Magnus, for så å gjøre Albrecht av Mecklenburg til svensk 

konge (Albrecht var for øvrig sønn av Albrecht II av Mecklenburg og Eufemia Eriksdatter). 

Mens Håkon fortsatt regjerte i Sverige, giftet han seg med datteren til den danske kongen 

Valdemar Atterdag, Margrete. Ekteskapet med Margrete førte til en sønn, Olav (1370-1387), 

som etter at Margrete viste sin politiske teft, ble valgt til dansk konge da Valdemar Atterdag 

døde i 1375. I 1380 arvet han det norske kongedømmet, og det var starten på 434 år i union 

med Danmark. Etter Håkon VIs død tok Margrete opp kampen som mannen hadde kjempet 

for etter at han mistet Sverige – å ta Sverige tilbake. I 1287 døde Olav, som Margretes eneste 

barn, uventet, og året etter ble Margrete valgt til regent på livstid av det norske riksrådet. 

Samtidig bestemte de at kongearven skulle regnes fra henne, og anerkjente at var hennes 

søsterdatter Marias sønn som den nærmeste tronarvingen. I riksrådets anbefalingsbrev til 

kongehyllingen i 1389 ble han kalt Erik. Egentlig het han Bogislav av Pommern, og var sønn 

av Maria av Mecklenburg og Vartislav VII av Pommern – noe som gjør ham til oldebarn av 

Eufemias søster, Margrete av Rügen. Dronning Margrete oppnådde det Håkon VI hadde 

ønsket, men ikke fikk til – hun klarte å felle Albrecht av Mecklenburg, og i 1397 var 

Kalmarunionen mellom Norge, Sverige og Danmark offisiell.  

 

Oppsummering og foreløpig konklusjon 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å se konkret på hva motivet fra norsk og rygisk side kan ha 

vært for et giftermål mellom Håkon og Eufemia, og de politiske konsekvensene av alliansen 

mellom Norge og Rügen. For å forstå ekteskapenes betydning i middelalderen, er det 

nødvendig å se det i sammenheng med den politiske konteksten. Vi ser at fra 1250-tallet og 

frem til slutten av 1200-tallet var det stadige konflikter mellom Norge og Danmark, og fra 
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norsk hold ble det tidvis kjørt en sterk antidansk politikk. Da det ikke lot seg gjøre å finne 

hustru til Håkon i vesterled, ble det naturlig å forhandle frem en avtale i forbindelse med 

alliansen med Frankrike. Da den ikke ble noe av, måtte det letes etter en annen løsning. Med 

tanke på protestene fra hanseatene kunne det for Norges del være gunstig å alliere seg med en 

av de fremste mennene i landefredsforbundet – det kunne gjøre forholdet bedre, og som vi har 

sett hadde Håkon et godt forhold til de tyske kjøpmennene og deres følge.  

Det er blitt hevdet at Rügen var en ubetydelig maktfaktor på denne tiden, og dermed et 

prestisjetap med lite politisk tyngde for den norske kongebroren å gifte seg med Eufemia.
204

 

Det er ingen tvil om at giftermål med en engelsk eller fransk prinsesse eller adelskvinne ville 

ha fremstått betraktelig sterkere, men bildet er mer nyansert enn at man kan avfeie Rügen som 

betydelig aktør i en allianse. Fyrst Vitslav var en fremtredende mann som fremstår som en 

fredsmekler med solide bånd til de omkringliggende områdene og med gods i Danmark. Han 

var fyrste i et område med strategisk beliggenhet ved Østersjøen som gjennom ekteskap 

hadde en allianse med huset Welfen. Han var den danske kongens vasall, men hadde også 

kontakter innad i den danske opposisjonen, så hvis frierferden var basert på ren antidansk 

politikk, var Rügen et naturlig sted å søke til. Økonomisk stod fyrstedømmet sterkere enn på 

lenge i 1299; Vitslavs politikk hadde ført til oppgang etter Jaromar IIs styre var preget av krig 

mot Danmark. Dette kan også tenkes ha vært et viktig moment da Norge vendte seg til Rügen, 

siden det ville være gunstig med en solid medgift som kunne brukes til investeringer.
205

 

Gjennom urolighetene mellom Danmark og Norge støttet Vitslav II av Rügen den 

danske kongen som hans vasall, men som vist i kapittel to ble Vitslav og fyrstedømmet 

kontinuerlig utsatt fra press – i denne perioden først fremst fra den tyske orden. Hvorfor 

vendte Vitslav II seg til Norge da han skulle finne en ektemake til datteren sin? Som 

statsmannen Vitslav II fremstår som, hadde han mange kontakter i Nord-Europa, og trolig var 

den mulige forlovelsen mellom Eufemia og Nikolaus av Rostock et utslag av politikken som 

ble ført langs østersjøområdet på denne tiden – kanskje var den et utslag av 

landefredsforbundet som ble inngått i 1282. Som den danske kongens vasall stod han bak 

danskekongen, i motsetning til faren som hadde gått til krig mot Danmark og forsøkt å 

innsette svigersønnen som tilhørte Abelsslekten på den danske tronen.  

Vitslav engasjerte seg tydelig både vest- og sørover, men østfra ble han selv presset av 

den tyske orden. Gjennom korstogene i Livland der han selv hadde tjent den danske kongen, 
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hadde han sterke interesser blant annet i Riga som lå østenfor Den tyske ordens område. I takt 

med erobringene, hadde Vitslav trolig planer om å la broren, Jaromar, kontrollere det 

nyerobrede området som ville være strategisk svært viktig i kampen mot Den tyske orden.  

Kort tid etterpå døde Jaromar, og med hans død falt planen i grus. Kanskje fikk heller ikke 

Vitslav den støtten han hadde håpet på av Erik Menved, som hadde nok med å sikre sin egen 

posisjon. Muligens var det i stedet et håp om hjelp fra norsk hold gjennom et giftermål 

mellom datteren og den norske hertugen. En slik støtte fikk han også, da Håkon kort tid etter 

at han giftet seg med Eufemia utstedte brev og ba om at Den tyske orden skulle dempe presset 

mot Vitslav og Rügen. I tillegg til militær støtte med en mektig flåte ville en allianse også 

støtte Vitslav som statsmann, siden det norske kongedømmet hadde kontakter innad i Europas 

fremste fyrstehus. Med giftermålet mellom Håkon og Eufemia kunne trekantdramaet mellom 

Norge, hansaen og Danmark endre seg, og med en etablert allianse mellom Norge og Rügen 

på plass, kunne Vitslav og Håkon utvide alliansen med å inkludere Sverige, og slik 

ekspandere i området rundt Østersjøen.   

Fra Håkon IVs tid var den norske utenrikspolitikken ekspansiv, og ønsket om å tilegne 

Norge en stadig viktigere plass i Norden, førte på sikt til at de norske kongene ble en del av 

dynastiske bånd de ikke klarte å manøvrere seg ut av. I tillegg hadde ikke Norge økonomi til å 

opprettholde det militære presset, og der var heller ikke rom for å følge opp den 

militærteknologiske utviklingen som fant sted. Best ser vi resultatene av dette under Håkon V, 

som går fra å føre en aggressiv ekspanderingspolitikk rettet mot Danmark til å føre en 

isoleringspolitikk hvor hans ekspanderingsvisjoner blir stadig svakere. Det ble heller lagt vekt 

på å trygge det norske kongedømmet gjennom datterens giftermål.
206

  På lang sikt skulle det 

vise seg at Håkons alliansebygging endte med kongefellesskap med Sverige og en påfølgende 

unionstid med Danmark.  
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Fjerde kapittel 

Fyrstedatteren blir norsk dronning 

 

«Calogrenant,» svarte dronningen, «bry Eder ikke om herr Keus, min hushovmesters, angrep 

på Eder, for han har for vane å la sin onde tunge tale og tar ikke tukt. Nu ber og befaler jeg 

Eder at I ikke lar harmen synke ned i Eders hjerte og ikke på grunn av ham lar være å fortelle 

noe som vi alle gjerne vil høre, men straks begynner Eders beretning – om I vil bevare mitt 

vennskap.»
207

 

 

Dette sitatet er hentet fra innledningen til Yvain Løveridderen som er en av Eufemiavisene. 

Hvorvidt dronningens myndighet og energiske forsøk på å høre den høviske ridderen 

Calogrenants beretning fremstiller et dronningideal eller om den speiler den faktiske 

dronningrollen kan ikke sies sikkert, men beretninger og litteratur var viktig for kvinner i 

middelalderen, også for dronning Eufemia. Hun var først og fremst tiltenkt som hertuginne, 

men da hun giftet seg i 1299 var det sannsynlig at hun kom til å ende opp som dronning. I 

dette kapittelet vil jeg først ta for meg utviklingen av selve dronningrollen, og så måle 

Eufemia som dronning opp mot fire kriterier – som rådgiver, som allianseskaper, hennes 

gavmildhet mot kirker og hennes dydighet. Målet for kapittelet er å undersøke hvordan 

Eufemia levde opp mot tidens dronningideal basert på kildene som er bevart som omtaler 

henne, samt sammenligne disse med et representativt utvalg norske dronninger – Ingeborg 

Eriksdatter, Margrete Alexandersdatter og Isabella Bruce, samt hertuginne Ingebjørg.  

 

En dronningrolle i endring 

Da Eufemia ble dronning i 1299, ble hun den første tyskfødte dronningen i Norge – et tegn på 

at utenrikspolitikken i Norge var i endring. Ved å se på den norske dronningrekka kan vi se at 

kongene og deres rådgivere har hentet dronningemner fra Norge når det har vært urolige tider 
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innenlands for å sikre stabilitet, mens de har søkt utenlands i tråd med utenrikspolitiske 

ambisjoner. Eksempelvis giftet Håkon IV seg med Margrete Skulesdatter, datteren til Skule 

Bårdsson, i et forsøk på å skape indre stabilitet. Som vi så i kapittel tre, ble det indre ro under 

Håkon IV. Det norske kongedømmet kunne derfor fokusere på ekspansjon i tillegg til å sikre 

allerede inngåtte allianser og underlagte områder. På bakgrunn av dette giftet Magnus 

Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter seg for å skape et bånd mellom Norge og Danmark. Det ble 

riktignok et problematisk bånd, da det ikke ble gjort med danskenes uttrykkelige samtykke, 

og det var en av hovedgrunnene til krigene mot Danmark på 1280-tallet. For Eirik II 

Magnusson ble det hentet hustruer fra vesterled og Skottland, Margrete Alexandersdatter og 

Isabella Bruce, og som foregående kapittel viste, var også Eufemias giftermål med Håkon en 

del av den norske utenrikspolitikkens ambisjoner. Samtlige av de nevnte dronningene føyer 

seg inn i en rekke med norske dronninger som har hatt forskjellige funksjoner og har levd 

under ulike forhold.  

Når man ser på kongenes søken etter hustruer ved å bruke Heimskringla som kilde, er 

det flere slående likheter; for det første gifter de seg med kvinner for å skape allianser, noe 

som også fortsatte gjennom middelalderen – undersøkelsene i kapittel tre viste at alliansene 

gjennom ekteskap vært svært viktige politisk, og konsekvensene kunne bli store. På grunn av 

det politiske aspektet ved giftermålet, giftet de fleste seg med kvinner med samme habitus 

som dem selv. For det andre tok kongene gjerne til seg friller, selv om de var gift med en 

kvinne fra det øverste laget i samfunnet, og det resulterte ofte i barn – da både ektefødte og 

uektefødte. Ett av mange eksempler på det, er situasjonen til Harald VI Gille (ca. 1102-1136), 

uektefødt sønn av Magnus Berrføtt (1073-1103) og en ikke navngitt kvinne. Harald Gille 

giftet seg to ganger; ifølge gælisk tradisjon giftet han seg med Biadoc, datter av stormannen 

Gilledomnan mac Solam, om lag 1120. Sammen fikk de i hvert fall én sønn som vokste opp – 

Øystein II Haraldsson (1125-1157). Da Harald kom tilbake til Norge fra øyene i vest, 

oppsøkte han kong Sigurd Jorsalfarer (ca 1190-1130), hvor han gjennom jernbyrd påviste at 

han var kongssønn, og selv om han hadde lovt Sigurd å ikke ta kongsnavn så lenge Sigurd 

eller sønnen Magnus Sigurdsson levde, var det nettopp det han gjorde. Om lag 1134 giftet han 

seg med Ingerid Ragnvaldsdatter (1105-1170); også dette ekteskapet resulterte i en sønn som 

vokste opp, den ektefødte Inge (1135-1161) som fikk tilnavnet Krokrygg. Selv om Harald 

giftet seg på nytt i Norge, var ikke det ensbetydende med at han holdt seg til Ingerid. Før han 

giftet seg hadde han fått en sønn med frillen Tora Gormsdatter (som fortsatte å være hans 
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faste frille) – Sigurd III Munn (1133-1155). Etter kong Magnus og kong Haralds død, hevdet 

alle tre sin rett til tronen, og innbyrdeskrigen eskalerte.
208

  

Hva kan eksemplet om Harald Gille, hans kvinner og barn si om av dronningrollen på 

1100-tallet? For det første viser den at kongene giftet seg med kvinner av høy byrd, samtidig 

som de kunne ha friller. Frillen Tora Guttormsdatter var selv av høy byrd, men hun var trolig 

en av flere friller ifølge Heimskringla. Siden det heller ikke var noen tronfølgelov på denne 

tiden (var du kongssønn, var du kongsemne), var det ikke opplagt hvem av kongssønnene som 

hadde rett på tronen – en uektefødt hadde like mye rett som en ektefødt. Nettopp derfor hadde 

ikke dronningene den sikre posisjonen de skulle få senere – i denne fasen var det viktig å 

kjempe for å fremme barnas posisjon. For det andre viser det også at det var mulig å sjarmere 

seg frem til en sentral posisjon; Sigurd Munn giftet seg aldri, men han fikk en rekke 

kvinnelige bekjentskaper. Han skal ha stoppet ved gården til Simon Torbergsson i Viken da 

han hørte tjenestepiken Tora sang, og Sigurd gikk inn til henne. Besøket resulterte i et lite 

guttebarn, som senere ble den norske kongen Håkon Herdebrei. Med mange uektefødte barn 

ble det mødrenes jobb å fremme barnas interesser; det ble viktig å danne et godt kontaktnett 

for å hjelpe barna fram.
209

 Viktigheten med at mødrene kunne bekrefte at sønnen var barn av 

en konge, og at de hadde et nettverk de kunne støtte seg til, ser vi med Håkon IVs mor, Inga 

fra Varteig. Under et opphold i Borg
210

 hos frenden Audun, som var en av de fremste menn 

der, møtte Inga Håkon III Sverresson. Håkon Håkonssons saga kan fortelle at Inga bodde «i 

kong Håkons hus, kongen delte seng med henne; Håkon Galen
211

 og flere av kongens 

betrodde menn visste om det».
212

 Forholdet førte til at Håkon IV Håkonsson så dagens lys, 

men han ble født etter at faren Håkon III døde første nyttårsdag 1204.  Med kongen død, 

måtte Inga bekrefte at sønnen var kongssønn, og i 1218 beviste hun gjennom jernbyrd at hun 

talte sant – Håkon var sønn av Håkon III.
213

  

Denne situasjonen endret seg i takt med verdslig aksept for kirkens ekteskapspolitikk 

fra slutten av 1100-tallet og inn på 1200-tallet. Fra at kongen giftet seg og fikk en dronning 

han fikk ektefødte barn med, samtidig som han kunne ha friller og få uektefødt barn som også 
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hadde rett på tronen, ble det primogenitur.  Med primogenituret var det eldste ektefødte sønn 

som arvet tronen.
214

 Et godt eksempel på dette er sønnene til kong Håkon Håkonsson. Med 

Margrete Skulesdatter fikk Håkon fire sønner, hvor av to vokste opp og ble konger. Fra før 

hadde han imidlertid en sønn, Sigurd Lavard (d. 1254), født utenfor ekteskap.
215

 Da den neste 

kongen skulle krones, var det aldri spørsmål om å gjøre Sigurd til konge. Med det kan vi slå 

fast at grunnsetningen kirken lenge hadde kjempet for hadde vunnet frem – uekte sønner 

skulle stå tilbake for ektefødte sønner i arverekken til et rike.
216

 Slik ble dronningens oppgave 

som mor viktigere – hun måtte føde barn, og da helst sønner, for å få arvinger til tronen. 

Mens samfunnet i tidlig middelalder var preget av svake politiske strukturer der 

personlige bånd var svært viktige, ble det det gjennom høymiddelalderen utviklet et 

statsapparat med fastere struktur.  Denne utviklingen påvirket også stillingen til dronningene. 

Mens det i hedensk og inn i tidlig kristen tid var et dikotomisk samfunn – mann og kvinne 

ledet hvert sitt hierarki hvor dørstokken viste hvor grensene gikk, ble det utover 1000- og 

1100-tallet et samfunn som fortsatt var dikotomisk, men det ble ett hierarki hvor mannen var 

øverst. Gjennom tidlig middelalder ble kongen samfunnets øverste leder, men han var 

avhengig av støtte fra sine menn og undersåtter, og i dette samfunnet var gaveutveksling av 

stor betydning. Dersom kongen ga en undersått en gave, var gavemottakeren pliktig til å 

gjengjelde gaven.  Hvis han ikke kunne gi en gave av like stor eller høyere verdi tilbake, stod 

han i gjeld til kongen, og kunne som motytelse tjene kongen. Dette var også en metode 

høvdingene og småkongene hadde benyttet seg av i vikingtiden – hvis kongen ikke ga 

tilfredsstillende gaver kunne han risikere at de allierte fant en annen høvding som virket mer 

fristende.217  

Med utviklingen av statsapparatet og en ny kongsideologi endret dette seg – fra at 

kongen måtte gjøre seg fortjent til å få støtte fra sine menn, måtte nå kongens menn gjøre seg 

fortjent til å få tjene kongen. Kongens hevede posisjon henger også sammen med det politiske 

programmet til kirken. Med kroningen av Magnus Erlingsson i 1161 startet et samarbeid 

mellom kongemakt og kirke. Samarbeidet ble riktignok avbrutt av kong Sverre som hadde sitt 

eget program, men det ble gjenopptatt under Håkon Håkonsson. Det sakrale kongedømmet 

opphøyde kongen; Kongen var en rex iustus.
218

 Samtidig ble forestillingen om Maria som 
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himmeldronningen mer utbredt. Dette dronningidealet var det vanskelig å leve opp til, derfor 

ble de bibelske kvinneskikkelsene Esther, Lea, Rakel og Susanna som dronningideal stadig 

mer utbredt i Europa på 1200-tallet – slik som de bibelske kvinnene skulle dronningene 

underkaste seg kongen og være ydmyke.
 
 Et konkret eksempel på det gjeldende 

dronningidealet på 1280-tallet finnes i hyllingshymnen lagd i anledning giftermålet mellom 

kong Eirik II og Margrete Alexandersdatter. Hymnen, bestående av ti strofer, beskriver den 

opphøyde dronningen, i trå med Kongespeilet: «Dronningen sitter på rikets trone, forenet med 

kongen eier hun rikets trone».
219

 Samtidig navngir hymnen konkrete bibelske 

kvinneskikkelser som hver enkelt står for en egenskap den opphøyde dronningen skal innfri: 

 

«Måtte hun som Rakel være kjær for sin mann. 

Måtte hun som Ester tekkes kongen. 

Måtte hun som Lea bli rik på avkom 

Og leve trofast som Susanna».
220 

 

Med kongsidealet som en rex iustus ble også dronningens posisjon hevet. Det kom først og 

fremst til syne ved at også dronningene ble kronet. I Norge var Ingeborg Eriksdatter den 

første dronningen til å være en del av en slik seremoni. Håkon Håkonssons saga skildrer 

kroningen av Magnus VI og Ingeborg slik:  

 

Det meste av hirden væpnet seg og gikk til kongsgården for å rydde veien, så kom de som bar 

merkene, så sysselmennene og skutelsveinene og deretter lendmennene. Dernest gikk fire 

lendmenn som bar et tavlebord mellom seg over hodet, og på det lå kongeskrudet og 

vigselsklærne. Så kom Erling Alvsson og Brynjolv Jonsson. De to bar septere av sølv og 

prydet med gull. Deretter gikk Knut jarl og bar kronen. Han ble støttet av to stallare, for han 

var svært sjuk. Ved sida av ham gikk Gaut Jonsson og bar vigselssverdet. Deretter ble 

kongene leid fram. Ved porten til kongsgården kom biskoper, abbeder og prester imot dem i 

prosesjon. De begynte å synge, og slik gikk de til kirken. Der ble kongene ført opp til alteret. 

Etter dette ble det sunget messe, og vigselen gikk for seg slik som det er påbudt i den Hellige 

Kirke… 

Da Kong Magnus var kledd i fullt skrud, førte erkebiskopen ham til setet. Siden vigslet de 

dronninga.
221

  

 

Med kroningen ble dronningen vernet av kirken, og hun ble hevet over alle andre kvinner, slik 

som kongen stod hevet over alle andre menn.
 
 Samtidig kan vi se at dronningene hadde 

formell rang og privilegier. De hadde eget hoff, og det var gjennom hofflivet dronningene 
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kunne gjøre størst innflytelse. Dronningene hadde også jordeiendommer de selv forvaltet. De 

ble dermed bedre sikret økonomisk og de hadde egne segl, noe vi skal komme tilbake til. 

 

Det nedskrevne, norske dronningidealet fra midten av 1200-tallet 

De norske dronningene var kvinner med ulik bakgrunn og ulik alder, og forutsetningene for 

hvordan de skulle gå inn i dronningrollen, var forskjellige. Kongsrollen er relativt godt 

beskrevet i høvisk litteratur i middelalderen, spesielt i såkalte fyrstespeil – her i Norge 

Kongespeilet. Kongespeilet skulle fungere som en lærebok for konger og kongssønner, og ble 

antageligvis skrevet på midten av 1200-tallet. Videre ble Hirdskråen nedtegnet, som var 

hirdens lovsamling, og som basert på innholdet kan dateres til perioden 1273-1277. 

Lovverkets normative innhold må ha vært godt kjent for kongens menn, siden det i verkets 

siste del står skrevet at hele Hirdskråen skulle leses høyt for hirden hver jul.
222

  

Dronningrollen har derimot blitt viet mindre plass, men det er likevel kilder som 

omtaler middelalderens dronningsidealer, blant annet ser vi det i Kongespeilet. I kongens 

bønn forteller kongen til sønnen at han skal huske andre mennesker vel så mye i bønn som 

seg selv. Den første som nevnes er dronningen «som han har sett til å styre og vakte 

landet».
223

 Med beskrivelsen Kongespeilet her gir, er dronningen kongens fremste rådgiver, 

noe som gjør at hun har en offisiell politisk stilling og er opphøyd slik som kongen.
224

 

Skildringen av kroningen av kong Magnus VI og dronning Ingeborg i Håkon Håkonssons 

saga, viser også dronningens opphøyde rolle og at hun slik er med på å utfylle den mannlige 

kongsrollen.  

Dronningrollen var ikke en kilde til makt i seg selv, men den hadde et maktpotensiale i 

seg. Maktgrunnlaget ble betinget av flere forhold, både kongens måte å styre på, miljøet rundt 

kongen og dronningen, og ikke minst dronningens personlige egenskaper.
225

 Da Eufemia var 

dronning skjedde det en endring i tronfølgeloven som hadde blitt nedtegnet under Magnus 

Lagabøte. I retterboten fra 8.september 1302 fastsatte Håkon V en ny tronfølgelov som 

regulerte arverekkefølgen. Ektefødt dattersønn ble flyttet opp i tredje arveklasse, ektefødt 

datter i sjuende og uektefødt datters ektefødte sønn i niende. Med dette åpnet loven for en 

kvinnelig regent, og dronninginstitusjonen ble dermed hevet. Såkalt kognatisk arv, at 

kongearven kunne følge kvinneledd, hadde også Magnus Lagabøtes lov åpnet for, men med 
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Håkons retterbot ble prinsippet om kognatisk arv ytterligere styrket. Dette stred mot tidligere 

gjeldende rettsoppfatninger. Disse hadde holdt seg til agnatisk arv, noe kong Sverre 

Sigurdsons (om lag 1151-1202) argumentasjon mot kong Magnus V Erlingssons (1156-1184) 

rett til tronen kan tjene som eksempel på. Sverres argumentasjon tok utgangspunkt i at 

Magnus ikke hadde rett til tronen fordi han ikke var sønn av en konge, mens Sverre selv, 

ifølge Sverres saga, var sønn av den tidligere omtalte Sigurd Munn og en vestnorsk kvinne 

ved navn Gunnhild. Selv om Magnus ikke var kongssønn, var han av høy byrd; faren hans var 

Erling Ormsson Skakke, jarl og kong Inge Krokryggs lendmann og rådgiver, og moren var 

Kristin Sigurdsdatter (1125-1178), datter av Sigurd Jorsalfare. Da Inge Krokrygg ble felt 

utenfor Oslo februar 1161, ble Magnus straks tatt til konge av Inges parti, fordi han var den 

«mest ættbårne».
226

 Det er også viktig å påpeke at en viktig grunn til at valget falt på Magnus 

var at faren var partiets sterke mann.  

 

Hvordan levde Eufemia opp til dronningidealet?  

Det er sparsommelig med bevarte kilder som omtaler dronning Eufemia. Likevel er det mulig 

å undersøke områder hvor hun fylte dronningrollen. Basert på kapittelets foregående 

undersøkelser, kan vi slutte at dronningrollen endret seg gjennom 1200-tallet og frem mot 

kroningen av Eufemia. Dronningene hadde en offentlig rolle, og som Kongespeilet sier – de 

skulle være kongens fremste rådgiver. Med et sakralt syn på kongen, ble også 

dronninginstitusjonen hevet – med Maria- og Esther-idealet blant dronningene, var 

gavmildhet og dydighet viktige egenskaper en dronning skulle ha. I denne delen av kapittelet 

skal Eufemia måles opp mot fire utvalgte kriterier som dronning – Eufemia som rådgiver, 

som allianseskaper, hennes gavmildhet mot kirken og hennes dydighet. Eufemia som litterær 

patron behandles i et eget kapittel (nummer fem).  

 

Eufemia som rådgiver 

Da Eufemia ble norsk dronning var hun en brikke i et politisk spill om dominans i 

østersjøområdet, men hvordan kan hun selv involvert seg i det intrikate politiske spillet som 

pågikk? Med dronningenes mer offentlige rolle gjennom 1200-tallet og Kongespeilets ord om 

at dronningen skulle være kongens fremste rådgiver må vi anta at Eufemia fulgte med på 

politikken som ble ført fra norsk side. Hun måtte også ha fulgt med på politikken ført fra 
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rygisk side, og trolig tok hun del i planleggingen av å innlemme Sverige i allianseutvidelsen. 

Dronningenes rådgiverfunksjon og hvordan de taklet å utøve makt ser vi best hos 

enkedronningene; Eufemia ble aldri enke, så hennes egenskaper som enkedronning får vi ikke 

målt, men det finnes eksempler på hennes rådgiverrolle som dronning. Eufemia var med på 

felttoget mot Danmark i 1300, som resulterte i en treårig fredstraktat mellom den norske og 

danske kongemakten. Nøyaktig hva Eufemia gjorde i forbindelse med forhandlingene kan vi 

ikke si sikkert, men som datter av fyrst Vitslav II av Rügen hadde hun trolig kjennskap til 

hvordan det politiske spillet fungerte, og kunne slik bistå Håkon. Hun var også deltagende i 

prosessen som pågikk mellom mannen og den kommende svigersønnen, hertug Erik. Da 

hertugene måtte flykte fra Sverige og søkte hjelp hos Håkon V i 1304, forteller Erikskrönikan 

at Eufemia ønsket å hjelpe hertugene, og at hun la hun inn gode ord for ham til kongen: 

«The halp ok mykit at drotningen badh 

At konungen skulle them wara goder, 

Hon war them hul som thera moder.»
227

   

 

Sitatet viser at Eufemia forsøkte å påvirke kongen til å støtte hertugene. Men om hun var en 

pådriver for å hjelpe dem fordi det var det beste for Norge eller om det var av personlige 

grunner, kan ikke sies sikkert. Eksemplet viser uansett motiv at Eufemia engasjerte seg i 

sentrale deler av det politiske spillet som foregikk i Norden på begynnelsen av 1300-tallet. I 

tillegg til Erikskrönikan finnes det en kilde til som forteller om Eufemias deltagelse i 

prosessen rundt datterens giftermål. 16. mai 1310 ble det utstedt et vitnebrev fra blant annet 

dronning Eufemia. Vitnebrevet forteller om hvem som var til stede i Mariakirken i Oslo da 

Ingebjørg ble festet til hertug Magnus av Sverige, og en av dem var altså Eufemia.
228

 Brevet 

er med på å bekrefte den offentlige rollen dronningene hadde; Eufemia opptrådte her som en 

offentlig person ved å være den del av seremonien, men også ved å være nevnt i brevet.  

Det som må ha virket rimelig sikkert, også for Eufemia, var at Ingebjørg kom til å få en 

fremtid i Sverige. Dette fordi hertug Erik hadde sine len i Sverige, og den andre kandidaten, 

hertug Magnus, var valgt til å følge faren på den svenske tronen. Som mor ville Eufemia 

trolig datterens beste. Dermed kan det tenkes at hun prøvde å påvirke det politiske spillet til 

datterens fordel, og at hun gjorde sitt for å tilrettelegge så godt hun kunne for datterens 

fremtid i Sverige, kanskje nettopp ved å være litterær patron – det spørsmålet behandles i 

neste kapittel.  
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Eufemia som allianseskaper 

Mens dronningene som rådgivere da først og fremst kunne påvirke politisk gjennom kongen, 

vil dronninger som allianseskapere være med å påvirke det politiske spillet direkte. Som nevnt 

var Eufemia med på felttoget i 1300, og i forbindelse med leidangstoget stanset det norske 

følget i Vest-Sverige. At Eufemia var med på leidangstoget, kan igjen være en del av den den 

mer offentlige rollen dronningene fikk gjennom slutten av 1200-tallet. Det kan heller ikke 

utelukkes at Eufemias deltagelse kunne være med på å styrke den norske kongens posisjon i 

forholdet til den danske kongen med tanke på hva den norsk-rygiske alliansen giftermålet 

mellom Håkon og Eufemia innebar. Kapittel tre viste at Sverige ble innlemmet i Håkon og 

Vitslavs alliansetaktikk, og det kan tenkes at diplomatiet overfor Sverige startet i forbindelse 

med dette felttoget, der både den norske kongen og dronningen var representert. Eufemia kan 

da med sin rygiske bakgrunn og i verk av å være norsk dronning, ha vært med på 

allianseskapningen.  

Det er ingen kilder som kan fortelle om hennes framtoning i under dette mulige 

fremstøtet mot Sverige, men et svensk besøk ved det norske hoffet to år senere er det mulig å 

si betraktelig mer om. Erikskrönikan forteller om julefeiringen i Oslo i 1302, der hertug Erik 

og hans følge er ved det norske hoffet. Som krønikens hovedperson er hertug Erik skildret 

grundig, og han presenteres som vakker, edel og mild. Med sin ridderlige oppførsel lot alle 

seg sjarmere av ham, og blant dem var Eufemia, som for øvrig aldri nevnes ved navn, bare 

som «drotningen».
229

 Slik beskrives Eufemias mottakelse av hertugen: 

 

Tha gik han tiit som drotningen war 
Med tukt som honom til retta baar 

Hon untfik khan wel som hun wel kunne 

Med søth ordh ok rödhom munne, 

The aff hiertans kerlek gingo.
230

 

 

Nettopp denne passasjen har vært brukt av mange, både historikere, litteraturvitere og 

filologer, i forsøket på å undersøke hvordan dronning Eufemias framtoning kan ha vært, og 

ikke minst i en søken om å forklare forholdet mellom henne og hertug Erik. «Med søth ordh 

ok rödhom munne, The aff hiertans kerlek gingo» har vært blitt brukt for å underbygge 

påstanden om at Eufemia hadde et godt øye til hertugen, og at de kan ha hatt en affære. Sitatet 

der Eufemia legger inn gode ord for hertugene til kongen blitt brukt for å fortsette 

underbyggingen – Eufemia gjorde det fordi hun følte så for hertugen. Men kan egentlig sitatet 
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brukes for å underbygge et mulig kjærlighetsforhold mellom Eufemia og Erik? Der krøniken 

forteller om Eufemia som «thera
231

 moder», fremstilles hun mer som en hjelpsom og 

godhjertet mor enn en elskovssyk elskerinne. I forsøket på å tolke disse beskrivelsene for å 

danne et bilde av Eufemia, er det viktig å være bevisst på konteksten. Ved å nærlese den delen 

av Erikskrönikan som omtaler besøket i 1302, er det tydelig at mottagelsen og avskjeden var 

viktige ritualer – kongen og dronningen mottok hertugen på hver sin plass på hver sin måte, 

der høviskhet var sentralt. Emosjoner er en naturlig del av høvisk oppførsel, og det at Eufemia 

viste seg som emosjonell overfor hertug Erik i mottagelsen og avskjeden kan være uttrykk for 

at hun visste hvordan hun skulle oppføre seg høvisk. Slik sett kan det mange har sett på som 

flørting fordi hun ble betatt av den kommende svigersønnen, like gjerne har vært bevisst bruk 

av flørting fordi det var korrekt oppførsel – og fordi det var en måte å styrke alliansen med 

hertug Erik på.
232

    

 

Eufemia – en gavmild dronning? 

Et annet dronningideal er gavmildhet. Å gi gaver har vært en viktig del av allianseskapningen 

fra vikingtid og inn i middelalderen; sjenerøsitet var et trekk for å skape lojalitetsbånd. 

Gavens verdi var ikke evigvarende, den måtte stadig fornyes, og Jón Vidar Sigurðsson har 

beskrevet det som at «høvdingens lojalitet ble solgt til høystbydende».
233

 Sammen med 

utviklingen av statsapparatet ble gavens funksjon endret; gaver skulle ikke lenger brukes som 

bestikkelser, de skulle brukes med nøkternhet og skjønnsomhet.
234

  På 1200-tallet skulle ikke 

gaver være et redskap for å skaffe seg lojalitet, men å gi en gave med skjønnsomhet viste 

høvisk fremtreden. Dronning Eufemias gavmildhet viser seg på flere måter, men først og 

fremst rettet mot kirken. 22. juni 1300 utstedte Håkon V et gave- og privilegiebrev til 

Mariakirken i Oslo, som blant annet stadfester gaven kongen ga til kirken i forbindelse med 

kroningen.
235

 Den ene parten av kirografen skulle ligge på Akersnes, den andre parten i 

Mariakirken. Brevet ble skrevet av Ingolv klerk, og beseglet av både Håkon og Eufemia, 

sammen med en rekke geistlige og verdslige menn; biskopene Arne av Stavanger, Narve av 

Bergen, Øyvind av Oslo og Torstein av Hamar, herrene Bjarne Erlingsson av Bjarkøy, Tore 

Håkonsson, Ulvhedin Bjarnesson, Isak Gautesson, Vidkunn Erlingsson og Peter Andresson – 

og kansleren herr Åke. Eufemias segl er ikke bevart, men det bevarte brevet viser at også 
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Eufemia fylte den offentlige dronningrollen ved å besegle dokumenter, men også at hun var 

gavmild ved å gi til Mariakirken og til kirken i Skálholt som hadde brent ned.  

Gaver og det å ha et nært forhold til kirken ser ut til å ha vært av stor betydning for 

både Håkon og Eufemia. Dronning Eufemia var til stede i Jonskirken i Bergen desember 1305 

sammen med Håkon V og enkedronning Isabella, da Arne Sigurdsson ble vigslet til ny biskop 

av Bergen.
236

 Dette viser Eufemia som dronning i offentligheten, og at forholdet til kirken var 

viktig, siden både Håkon og Eufemia, samt enkedronning Isabella var til stede. Videre kan vi 

se at i 1307 kunngjorde domkapitlet i Nidaros at det til gjengjeld for Håkon Vs velvilje og 

gaver, skulle leses sjelemesse til evig tid for han og dronning Eufemia på dødsdagene deres. 

Gavmildhet overfor kirken var også viktig for Eufemias far, Vitslav II, som ga en 

rekke gaver til forskjellige kirker gjennom sin tid som fyrste av Rügen, og i testamentet sitt 

gir han til blant annet til Mariakirken. Testamentet viser også hva han ville skjenke arvingene 

sine, og det han etterlater blir beskrevet og fortalt hvor kommer fra, noe som kan tjene som 

eksempel på gaveutvekslingene som ble gjort mellom de forskjellige hoffene på slutten av 

1200-tallet og på begynnelsen av 1300-tallet – og at Eufemia også var delaktig. Vitslav gir 

Eufemia to store sølvboller, og han opplyser at de har han selv fått i gave fra kongen av 

Sverige. Helena, Eufemias søster, får seks små sølvboller som Eufemia en gang har gitt ham i 

gave, mens han gir bort et forgylt sølvbelte som han hadde fått i gave fra Håkon V til herr 

Henrik av Mecklenburg. 

 

Eufemias dydighet  

Med himmeldronningen Maria og dronning Esther som idealer var dydighet ett av kriteriene 

dronningene skulle forsøke å leve opp mot. I de aller fleste presentasjonene av dronning 

Eufemia blir hun presentert som munter og lettsindig – og at hun med sin kulturelle bakgrunn 

ikke var fremmed for en flørt – for eksempel med den kommende svigersønnen sin, hertug 

Erik.
237

 Denne lettsindigheten kan, som i avsnittet om Eufemia som allianseskaper, forklares 

med at munterhet og å vise emosjoner var en del av den høviske kulturen – en kultur som var 

betraktelig mer utbredt i det tyske området enn her i Norge. Likevel kan det tenkes at selv om 
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den lettsindige oppførselen var en del av en høvisk oppførsel, så kan hun ha vært lettsindig i 

den forstand at hun ikke var fremmed for en affære.  

Nettopp dette har vært diskutert av Per Holck, og han kobler Eufemias påståtte 

lettsindighet med Agnes, som har blitt regnet som Håkons uektefødte datter fra før han giftet 

seg med Eufemia. Per Holck foreslår at Agnes kan ha vært Eufemias uektefødte datter, og at 

faren var Audun Hugleiksson. Han underbygger påstanden ved å hevde at Agnes var et 

relativt uvanlig navn i Norge, og at den lille jenta må ha blitt oppkalt etter Eufemias mor, som 

vi vet også het Agnes. Til tross for at Agnes var et lite kjent navn i Norge på slutten av 1200-

tallet, så var det likevel kjent for Håkon – tanten hans, søsteren til Ingeborg Eriksdatter, het 

som kjent også Agnes. Slik kan navnevalget like gjerne underbygge påstanden, men den kan 

heller ikke utelukkes. Når det gjelder et mulig forhold mellom Audun Hugleiksson og 

Eufemia finnes det ingen kilder som kan bevise at det kan ha skjedd, men det finnes heller 

ingen kilder som kan tilbakevise påstanden. Ifølge Kahles rapport skulle det komme 

utsendinger fra den norske kongen og hertugen for å hente Eufemia, og det kan tenkes at 

Audun var en del av det norske følget – det var han som hadde tatt imot Eufemias forgjenger, 

Isabella Bruce, da hun ankom Bergen i 1293, og han var involvert i møtevirksomheten høsten 

1298 hvor avtalen om giftermål mellom Håkon og Eufemia trolig ble inngått.  

Det hviler mystikk rundt Auduns dødsstraff, og vi vil i dag trolig aldri få svar på 

hvorfor Audun ble dømt til henging. Om det var fordi han hadde hatt et seksuelt forhold til 

fyrstedatteren som endte opp med å bli norsk blir bare spekulasjoner. Å måle Eufemias 

dydighet er vanskelig. Hvis man tolker beskrivelsene av Eufemia som at hun var flørtete som 

mangel på dyd, så kan det ikke tilbakevises, men det kan problematiseres. Dersom hun hadde 

et forhold til den kommende svigersønnen sin, ville det ikke vært innenfor rammene for 

høvisk opptreden for en kvinne, og det ville trolig fått konsekvenser. Til sammenligning kan 

to av søstrene til dronning Ingeborg tjene som eksempel. Sofie var gift med kong Valdemar 

av Sverige, og da Jutta kom til det svenske hoffet etter å ha dratt fra klosteret hjemme i 

Danmark, innledet Jutta et forhold til svigerbroren sin, kong Valdemar av Sverige. 

Erikskrönikan forteller at Jutta kom til svenske hoffet «som en ängil ware aff himmerik».
238

 

Kongens lot seg friste av Juttas skjønnhet, og de innledet et forhold. Forholdet gikk ikke 

upåaktet hen, og han dro på pilegrimsferd for å gjøre bot for utroskapen, mens Jutta dro hjem 

til Danmark. Valdemars affære med Jutta fikk tydelige følger, og dersom Eufemia hadde et 

forhold til hertug Erik (eller Audun Hugleiksson), ville det vært vanskelig å skjule, og i det 
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ville vært i strid med det høviske idealet. Det kan være slik at Eufemia var en flørtete kvinne, 

som brukte det til egen fordel, men det går an å komme med forslag på en mulig, alternativ 

forklaring; det kan tenkes at lettsindigheten er en del av å vise emosjoner, som igjen er en del 

av den høviske opptredenen.  

 

Eufemia sammenlignet med andre norske dronninger 

Utvalget dronninger består av Ingeborg Eriksdatter, Margaret Alexandersdatter og Isabella 

Bruce, samt hertuginne Ingebjørg. Har noen av disse vært rådgivere og allianseskapere? De 

fleste dronningene man tydelig ser rådgiverfunksjon hos, har vært enkedronninger som styrer 

for de umyndige sønnene sine; noe hertuginne Ingebjørg gjorde, da hun ledet regjeringen fra 

sønnen Magnus ble norsk-svensk konge i 1319 til hun falt i unåde hos riksrådet i 1323. Hun 

ble beskyldt for å være for egenrådig – og spesielt for å føre en for partisk politikk for sin 

mann nummer to, Knut Porse.  

Den samme funksjonen ser vi hos enkedronning Ingeborg Eriksdatter, men det finnes 

også et konkret eksempel på Ingeborgs rådgivning overfor mannen, kong Magnus Lagabøte i 

Sturlatåtten
239

 som omhandler Sturla Tordssons møte med den norske kongen og dronningen 

da han reiste til Norge i flukt fra konfliktene på Island. I møtet med Sturla Tordsson fikk hun 

øye for hvor dyktig han var til å fortelle sagaer, og hun fikk også Tordsson til å si frem en 

hyllingsdråpa han hadde diktet til kongen. Med Ingeborgs overbevisning tok Magnus til seg 

Sturla Tordsson, og han ble en del av kongens nærmeste krets.  

I Håkon Håkonssons saga beskrives Ingeborg som god og snill, og kong Håkon skal 

ha blitt svært glad i svigerdatteren sin – han mente hun kom til å bringe lykke med seg. I 

Magnus Lagabøtes tid er det lite som vitner om annet enn at Ingeborg fulgte i mannens 

politiske retning, men hun omtales også som selvstendig og klok. Om Ingeborgs klokskap, 

overbevisende evner og djervhet slo ut i full blomst da kongen døde, kan vi ikke si noe 

konkret om, men etter kongens død styrte hun på vegne av sønnene sine, Eirik med kongstittel 

og Håkon med hertugtittel, sammen med kongens råd frem til sin død i 1287. På grunn av den 

aggressive linjen som ble ført mot Danmark da Ingeborg styrte, har hun ofte blitt fremstilt 

som maktsyk. Både Ingeborg og Ingebjørg var fremtredende personer i det politiske spillet da 

de levde, begge hadde egne segl og de utstedte brev.  
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Det er også som enkedronning vi har flest kilder bevart som omtaler dronning Isabella 

som politisk aktiv. Isabella overlevde mannen Eirik, datteren Ingebjørg, Håkon og Eufemia, 

hun døde først i 1358, og hun hadde korrespondanse med kongen som fulgte Håkon V, 

dattersønnen kong Magnus. Et konkret eksempel er fra 1339, da hun og biskop Håkon av 

Bergen ved å gå i felles forbønn fikk en mann benådet av kong Magnus. 

I undersøkelsen av Eufemias gavmildhet kom det frem at Eufemia var delaktig i å gi 

gaver og privilegier til både geistlige og verdslige instanser, og at hun som dronning 

representerte ved seremonier, i tillegg viste kapittel to at Vitslav ga medgift da hun giftet seg 

og at hun fikk Bygdøy i morgengave. Gjaldt dette bare Eufemia, eller var det flere av de 

norske dronningene som fungerte som dronning på lignende vis? Den første dronningen som 

fikk len i morgengave, var Ingeborg Eriksdatter, da hun fikk Borgarsysle (som tilsvarer 

dagens Østfold), og å gi dronningene len i morgengave som de fikk personlige inntekter fra 

utviklet seg til å bli en skikk. Ingeborg fikk ikke medgift, ei heller arven hun hadde krav på, 

noe som vist ga videre grobunn for Norges aggressive linje mot Danmark.
240

 Dronningene 

som fulgte henne derimot førte betydelige verdier med seg til Norge, siden de fikk betydelig 

medgift da de giftet seg. Kong Eirik IIs første dronning, Margrete Aleksandersdatter, fikk en 

medgift 14 000 mark sterling som kong Alexander III betalte over fire terminer.  Kong Eirik 

II fulgte opp morgengaveskikken med å gi Margrete et gods verdt 1400 markebol. Slik ser vi 

at Eufemias medgift og morgengave var en del av skikk som var i ferd med å etablere seg i 

Norge.  

Dronningen som gjerne blir fremstilt som den fromme og gavmilde, er dronning 

Isabella. Det er få kilder som forteller om hennes liv som dronning, men vi vet at hun ble 

mottatt av Audun Huleiksson da hun kom til Bergen, og vi vet hva hun hadde med seg.
241

 

Isabella ble boende i Bergen, og hun var sterkt knyttet til kirkene under Bergen bispesete; 

flere gaver og donasjoner gjorde at kirken så med velvilje på Isabella, for i 1234 fikk hun en 

rekke hus på Holmen i Bergen av biskopen, domkapitlet og alle korsbrødrene, som fikk 

disponere resten av livet. Slik ser vi at Eufemia også komplimenterer en dronningrekke i en 

periode var gavmildhet var viktig, og da spesielt overfor kirken. 
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Oppsummering og foreløpig konklusjon 

Det foreligger på langt nær så stor bredde i kildene som beskriver middelalderens 

dronningrolle som kongsrollen, men samtidig finnes det kildemateriale som gjør at det til en 

viss grad er mulig å komplimentere bildet av høymiddelalderens konge og dronning. 

Gjennom 1200-tallet ble dronningene opphøyd slik som kongen, og Kongespeilet fremmer 

dronningens offentlige rolle ved å omtale henne som kongens fremste rådgiver. Kongespeilet 

fremmet idealet, og det er ikke nødvendigvis slik at verken kongene eller dronningene levde 

opp mot tidens idealer. Eufemia var dronning av Norge i 13 år, men med lite kildemateriale er 

det vanskelig å danne et godt bilde av dronningen som en del til tross for begrenset 

kildemateriale har presentert som munter og lettsindig – og som en dronning som ikke var 

fremmed for å ha et nært forhold til svigersønnen sin. Likevel har hun etterlatt seg et 

gjennomgående positivt bilde – lettsindighet hos dronningene i sagalitteraturen ble gjerne 

brukt i mot dem, men hos Eufemia har det blitt tolket som noe positivt. Hvorfor? En tyskfødt 

dronning var noe nytt i Norge, og med henne kom en brytningstid – alliansen som ekteskapet 

mellom Håkon og Eufemia skapte var et tegn på en utenrikspolitikk som var rettet østover. 

Trolig hadde Eufemia god kjennskap til tidens politiske spilleregler, og hun engasjerte seg i 

det offentlige, blant annet på seremonier og på felttog mot Danmark som endte med en 

fredstraktat, og hun var gavmild overfor kirken.  

Med Eufemia fikk Norge større kulturell innflytelse fra det tyske området. Selv om det 

allerede hadde vært tyske handelsfolk i Oslo som hadde tilført deler av sin kultur lenge før 

Eufemia kom til Oslo, var det naturlig at det var gjennom henne at denne kulturelle 

innflytelsen ble en del av høviske livet; gjennom hennes virke som dronning kan det tenkes at 

den tyske kulturen fikk en høyere status.
 
 Å etterstrebe den høviske kulturen var et program 

som ble nedfelt allerede under Håkon IV, men skildringene i Erikskrönikan viser tydelig at 

det norske hoffet var preget av høviskhet – og ikke minst at dronning Eufemia visste hva det 

ville si å oppføre seg høvisk. Nettopp beskrivelsene av «drotningen» under hertug Eriks besøk 

julen 1302 har blitt brukt for å underbygge påstanden om at Eufemia var emosjonell – og at 

hun kanskje hadde en affære med den kommende svigersønnen sin. Og slik kan det ha vært. 

Men det kan også tenkes at Eufemias måte å uttrykke emosjoner på i møte med hertug Erik 

var en del av en korrekt, høvisk oppførsel – som også kanskje ble brukt til å fremme alliansen 

mellom det norske og svenske kongehuset. Det er også forholdet mellom Norge og Sverige 

som lå til grunn for at tre riddersagaer ble oversatt til svensk og skrevet på knittelvers, og har 

fått samlebetegnelsen Eufemiavisene. Med det ledes vi over til neste kapittel.  
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Femte kapittel 

Eufemiavisene og kvinner som 

transnasjonale kulturbærere 

 

Denne bok som I nu har hørt, lot keiser Otto nedskrive og oversette fra fransk 

til tysk mål; Gud se i nåde til denne fyrstes noble sjel! Nu er boken oversatt for 

annen gang og nylig satt i rim fra tysk til svensk tunge, for at både unge og 

gamle kan forstå den. Det var dronning Eufemia som lot boken vende til vårt 

mål; Gud give hennes sjel evig frelse blant englene i himmerik for alle de gode 

gjerninger hun gjorde mens hun var her på jorden, til Guds og denne verdens 

ære!
242

 

 

 

Utdraget ovenfor er fra epilogen til Hertig Fredrik av Normandie, som forteller at det var 

keiser Otto som oversatte verket fra fransk til tysk, og at det var Eufemia som fikk den 

oversatt fra tysk til svensk. Eufemiavisene er den delen av forskningen på Eufemia som er 

mest omfattende, og i forskningsarbeidet som har blitt gjort har man forsøkt å finne motiv for 

oversettelsene. P.A. Munch var den første til å koble oversettelsene til svensk opp mot 

konkrete handlinger, og hans antagelser er godt befestet også i dag. Noen har forsøkt å søke 

utenfor forklaringen om at oversettelsene ble gjort til hertug Erik – både Thomas Småberg og 

William Layher har satt oversettelsene i en annen sammenheng enn tidligere historikere, 

litteraturvitere og filologer. Layher hevder at oversettelsene kan ha vært en del av å skaffe seg 

en stemme som dronning, såkalt voicing.
243

 Likevel er det ingen som har gjort noen nærmere 

undersøkelser rundt den tredje parten i dette forholdet; Ingebjørg. Kan Eufemia ha oversatt 

Eufemiavisene for Ingebjørg? I dette kapittelet vil jeg først gjøre en kort presentasjon av de 

tre Eufemiavisene, for så å ta for meg de tre teser for motiv for oversettelser av visene – ble 

oversettelsene gjort til hertug Erik basert på Eufemias påståtte følelser for den kommende 

svigersønnen, var de en del alliansebyggingen med Sverige eller om de kan ha blitt gjort for 

Ingebjørgs del. Videre vil jeg sammenligne synet på Eufemias oversettelser versus Håkon 
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IVs. Målet for kapittelet er å undersøke hvorfor Eufemiavisene ble oversatt, og analysen vil ta 

sats i tesen om at Eufemia kan ha oversatt visene til Ingebjørg, samt sette denne nye tesen opp 

den ene veletablerte om at Eufemia fikk dem oversatt for hertug Erik og den ikke fullt så 

etablerte om at hun fikk dem oversatt for å skaffe seg en egen stemme.  

 

En presentasjon av Eufemiavisene: Hertig Fredrik av Normandie, Herr 

Ivan Lejonriddaren og Flores och Blanzeflor 

Før selve analysen settes i gang fortjener de tre verkene en presentasjon. Hertig Fredrik av 

Normandie er et verk som plasserer seg innenfor diktningen om kong Arthur og hans riddere. 

I innledningen blir leseren fortalt at kong Arthur er død, og historien som skal fortelles, er fra 

tiden da han levde. Hovedpersonen er hertug Fredrik av Normandie, og han presenteres som 

en ridder som ”vant alle ridderlige dyder” i en tid da folk ikke brydde seg om å holde høviske 

dyder i hevd. En dag drar hertug Fredrik fra borgen sin, Kalidas, ut på jakt i den omliggende 

skogen, Aiant. Der ute møter han på dvergkongen Malmrit. Malmrit trenger krigerhjelp fra 

Fredrik, og Fredrik stiller opp. Som takk blir Fredrik tilbudt en rekke gaver, men han takker 

nei til alt, bortsett fra en magisk ring. Ringen har fire egenskaper – den gjør bæreren usynlig 

og beskytter ham mot vann, ild og jern. Samtlige av disse egenskapene får hertugen bruk for 

da han legger ut på sin videre reise, hvor han blant annet redder jomfru Floria fra tårnet. Hans 

kjærlighet for jomfruen faller ikke i god jord hos hennes far, men etter flere hindringer ender 

det med bryllup, og hertug Fredrik blir konge av Irland. 

Det er lite som kan sies sikkert om den originale versjonen av Hertig Fredrik av 

Normandie. Ikke bare er det svenske originalmanuskriptet fra Eufemias tid gått tapt, men det 

er også usikkert hvem som oversatte det fra tysk, og hvem som skrev den franske originalen – 

eller om verket i det hele tatt fantes på fransk noen gang. Manuskriptene som er bevart, er 

betraktelig yngre enn originalen. Seks av dem er på svensk og ett på dansk, og det danske er 

en avskrift av det eldste svenske manuskriptet.
244

  I de bevarte manuskriptenes epiloger blir 

dronning Eufemia oppført som oppdragsgiver for oversettelsesarbeidet – i den danske 

avskriften navngis hun derimot ikke. Fem av manuskriptene setter 1308 som oversettelsesår, 
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mens A-håndskriftet oppgir november 1300 og G-håndskriftet mars 1301 som 

oversettelsesår.
245

  

 

Herr Ivan Lejonriddaren er en bearbeidelse av én av Chrétien de Troyes Arthurromaner, 

Yvain, ou Le Chevalier au lion. Handlingen tar utgangspunkt i kong Arthurs hoff da det feires 

Pinse i Carduelborgen i Wales.
246

 Hovedpersonen er Yvain, en av Arthurs riddere, som drar ut 

på reise. Chrétiens verk er skrevet i perioden 1178-1181, og som de andre verkene han skrev, 

er også Yvain komponert etter et fast mønster. Første del er enhetlig i komposisjonen, mens 

den andre delen er episodisk – i Herr Ivan er det ti episoder. Spesielt for flere av episodene er 

i Herr Ivan er at episodene splittes i to av en annen innskutt episode, slik at det blir en 

«omklamring», også kalt entrelacement. 
247

 

 

Flores och Blanzeflor er fortellingen om to barn som blir født på samme dag, og føler et bånd 

mellom hverandre fra første dag, et bånd som viser seg å være ekte kjærlighet. Flores er sønn 

av sarasenerkongen, mens Blancheflor er datter av dronningens kristne slavinne. Kongen liker 

ikke relasjonen mellom sønnen og slavinnens datter, og selger Blancheflor til en babylonsk 

kjøpmann. Blancheflor ender så opp ved harem til kongen av Babylon. Da Flores finner ut om 

Blancheflors egentlige skjebne, drar han for å befri henne, og for å ta seg inn i haremet skjuler 

han seg i en kurv med blomster. Det blir et gledelig gjensyn mellom Flores og Blancheflor, 

men de blir oppdaget. Etter en tvekamp som blir vunnet av Flores får de dra tilbake til Flores 

sitt hjemland, Apulia, der de blir konge og dronning, og en av gjerningene de gjorde, var å 

kristne landet.  

Historien er en sengresk eller bysantinsk kjærlighetshistorie før den fikk fransk 

språkdrakt på 1100-tallet. På fransk utviklet den seg i to grener, en aristokratisk og en folkelig 

versjon, mens Eufemiavisa Flores och Blanzeflor er en egen versjon, trolig med utspring en 

norrøn prosasaga som har elementer fra den franske aristokratiske versjonen og den spanske 

krønikeversjonen.  
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Den tidligere forskningens svar: Hertug Erik 

Alle tre Eufemiavisene oppgir at det er Eufemia som var oppdragsgiver for oversettelsene til 

svensk. På grunnlag av det har den ledende holdningen vært at det var dronning Eufemia som 

var oppdragsgiveren, men samtidig har det vært andre som har hevdet at Eufemiavisene ble 

oversatt betraktelig senere enn Eufemias virke som dronning.
248

 I 1817 forsøkte J.H. Schröder 

å forklare tilblivelsen av Eufemiavisene. Han hevdet at forklaringen til Eufemia lot de tre 

verkene oversettes til svensk, måtte forklares med det nære slektskapet som var mellom det 

norske og det svenske kongehuset på Eufemias tid.
249

 Den første som koblet de tre 

oversettelsene til konkrete historiske hendelser var P.A. Munch i Det norske folks historie, om 

lag femti år etter Schröders innspill. Munch lanserte hypotesen om at oversettelsen av 

Eufemiavisene ble gjort i forbindelse med det kommende giftermålet mellom hertug Erik og 

prinsesse Ingebjørg. Ifølge Munchs tese ble Herr Ivan oversatt i forbindelse med hertug Eriks 

besøk i Oslo julen 1302, hvor hovedmotivet var å hedre hertugen med en oversettelse av en 

fransk riddersaga. Som vi så i forrige kapittel, kom hertug Erik tilbake til Norge sommeren 

1307 hvor han ytret ønsket om snarlig inngåelse av giftermål mellom ham og Ingebjørg, noe 

Håkon sa nei til. Det førte til dårlig stemning, men Håkon støttet likevel hertugen i konflikten 

med Erik Menved. Et brudd kom først sommeren året etter. Munch har koblet oversettelsen av 

Hertig Fredrik til denne fasen – det var ikke brudd mellom partene og det kom fortsatt til å bli 

bryllup. Eufemia kan ha sørget for en oversettelse for å pleie forholdet til hertugen og 

nærmest smøre han med tålmodighet. Siden det er to forskjellige årstall det opereres med i 

manuskriptene til Hertig Fredrik, kreves det en mer inngående analyse i forsøket om å finne 

et motiv; motivet for oversettelse av verket i 1300/1301 vil bli særskilt behandlet i et eget 

avsnitt. Videre mener Munch at den siste av Eufemiavisene, Flores och Blanzeflor, ble 

oversatt i forbindelse med det nært forestående bryllupet. Etter en rekke endringer i avtalene 

som hadde blitt inngått, endte det likevel med giftermål mellom hertugen og den norske 

prinsessen i 1312, og Munch foreslår at Eufemia kan ha fått verket oversatt til den 

anledningen. Munch viser også til Erikskrönikan i forsøket på å finne en sammenheng med 

oversettelsene, hvor han legger vekt på skildringene av forholdet mellom hertug Erik og 

dronningen – blant annet at dronningen tok hertugen i mot med «söth ord ock rödum munne» 
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og at «hun hadde ham i sitt hjerte».
250

 Basert på dette lanserte Munch tesen om at det var et 

kjærlighetsforhold mellom Eufemia og hertug Erik, og at hennes lidenskapelige forhold til 

hertugen var årsak til at hun ville overøse ham med gaver – henholdsvis riddersagaer oversatt 

til hans språk.  

I norsk sammenheng har historikerne gått gode for Munchs antagelser når det gjelder 

motiv for oversettelsene, og få har søkt etter andre motiver enn Eufemias forsøk på å hedre 

hertugen. I Norsk biografisk leksikon at “det er neppe tvil om at Eufemia var ein romantisk 

beundrar av hertug Erik”. Bjørgo hevder også at den åpenbare beundringen hun hadde for 

hertugen, var en sterk medvirkende årsak til oversettelsesarbeidet.
251

 Var motivet for 

oversettelsene så enkelt? Med utgangspunkt i årstallene 1303 (Herr Ivan Lejonriddaren), 

1308 (Hertig Fredrik av Normandie) og 1312 (Flores och Blanzeflor) kan man som P.A. 

Munch anta at det er en kobling mellom oversettelsene og ekteskapsavtalen mellom Ingebjørg 

og hertug Erik. Oversettelsene kan ha blitt gjort for å pleie forholdet til lille Ingebjørgs 

kommende ektemann. Samtidig er det altså to manuskripter som opererer med 1300 og 1301 

som oversettelsesår for Hertig Fredrik av Normandie. På det tidspunktet forelå det ingen 

avtale om ekteskap mellom Ingebjørg og hertug Erik – Ingebjørg ble først født i 1301 – og 

dersom de respektive årstallene er korrekte, må dermed motivet ha vært et annet.  

I Die Eufemiavisor mener Stanislaw Sawicki at Hertig Fredrik er eldre enn Herr Ivan 

basert på sine filologiske undersøkelser, og han mener at oversettelsesåret 1301 for Hertig 

Fredrik er riktig. Her får han støtte fra Erik Noreen som også mener at Hertig Fredrik kan ha 

blitt oversatt i 1301. Hvem som da oversatte verket og motiv for oversettelsen er de riktignok 

ikke enige om. Noreen uttaler seg riktignok med forsiktighet, men i Samlaren 1930 hevder 

Noreen at hvis Hertig Fredrik ble oversatt i 1301 hadde ikke Eufemia noe med oversettelsen å 

gjøre.
252

  Sawicki derimot mener at Eufemia var oppdragsgiver for verket, selv om den ikke 

faller inn under tesen til Munch. Han antar at allerede før forlovelsen mellom hertug Erik og 

Ingebjørg hadde Eufemia hørt nyss om hertug Erik og hans ridderlige glans – kanskje hadde 

hun hørt om den fra kong Birgers kroningsfest i 1298. At Eufemia skulle la seg inspirere til å 

oversette verk til hertug Erik basert på dette virker usannsynlig, men kan ikke utelukkes. En 

annen person som støtter seg på Sawickis påstand om at Hertig Fredrik er eldre enn Herr Ivan, 
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er Rolf Pipping, men slik som Noreen hevder han at dronning Eufemia ikke kan ha vært 

involvert i en oversettelse i 1300/1301, men at det like gjerne var hertug Erik som var 

oppdragsgiver for å gå den oversatt til seg selv.
253

 I Eufemiavisorna mener også Valter Janson 

at Sawickis tese virker lite sannsynlig, men han utelukker ikke at oversettelsen av Hertig 

Fredrik kan ha funnet sted i 1300/1301. Han mener at det må være sannsynlig at det var 

Eufemia som var oppdragsgiver for Eufemiavisene, og at det er Munchs tese om oversettelse 

gjort til hertug Erik står sterkest – og at den mest sannsynlig ble gjort i 1308. 
254

  

Thomas Småberg og William Layher har begge tatt for seg Eufemia og henne som 

oppdragsgiver for å få oversatt de tre verkene. Layher stiller seg ikke uforstående til 

oversettelse av Hertig Fredrik i 1300/1301, men hevder det er mest sannsynlig at den ble gjort 

i 1308. Likevel vinkler Layher forskningen sin annerledes enn det som har blitt gjort tidligere, 

og får slik støtte fra Småberg og Lars Lönnroth
255

, og han påpeker viktigheten med å se mer 

på indre forhold enn bare på de ytre, i tillegg til å hevde at oversettelsene av samtlige verk kan 

ha blitt gjort for å maksimere deres kulturelle verdi for Ingebjørg uten at han gjør noen 

omfattende analyser for å bygge opp under den påstanden. Layhers innspill gir likevel 

forskningen som har blitt gjort tidligere et mer nyansert aspekt, og samtidig viser det at også 

innenfor dette området er det mye ugjort forskning.  

 

Høviskhet ikke rettet mot enkeltpersonen hertug Erik, men mot Sverige? 

Store deler av forskningsarbeidet som har blitt gjort tidligere, har konkludert med at 

oversettelsene ble gjort på oppdrag av dronning Eufemia og gitt til hertug Erik, og dette har 

vært tesen som har blitt stående med bredest aksept blant forskerne. Den påståtte 

kjærlighetsaffæren mellom Eufemia og hertug Erik ble behandlet i forrige kapittel, og 

analysen viste at det er lite hold i påstanden når det bare er Erikskrönikan som ligger til grunn. 

Erikskrönikans beskrivelser av Eufemia viser at hun visste hva som krevdes for å oppføre seg 

høvisk korrekt. Samtidig åpner både Layher og Småberg for at oversettelsen ble gjort på et 

rent diplomatisk grunnlag, kanskje som en del av alliansebyggingen med Sverige. Kan så ha 

vært tilfelle; kan oversettelsene ha blitt gjort uavhengig av hertug Erik og den konkrete planen 

om giftermål mellom hertugen og lille Ingebjørg, og iverksatt som en gest for å pleie 

forholdet til Sverige? Denne gesten ville kunne være med på å sikre at når det en gang ble 

født en norsk prins eller prinsesse, ville det være naturlig at vedkommende fikk en ektemake 
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fra Sverige. Spesielt viktig var det å få en avtale med Sverige siden Danmark allerede hadde 

sikret seg et slikt bånd med Sverige gjennom Ingeborg Magnusdotters ekteskap med Erik 

Menved i 1296. Som vi så i kapittel tre fungerte Torgils Knutsson som formynder og var den 

som styrte riket fram til 1302. Videre fungerte Torgils som marsk, rådgiver og riksråd, og var 

sentral i styrelsen av Sverige, også etter at Birger ble myndig. Dersom oversettelsen ble gjort 

på et rent diplomatisk grunnlag, kan Torgils Knutsson ha vært en mottager av denne gesten 

som gjorde at Sverige fikk sitt første høviske litterære verk skrevet på svensk, på knittelvers – 

og som kanskje også introduserte Sverige for ridderlitteratuen.
256

 Men kan det også tenkes at 

det ikke var Eufemia som brakte Hertig Fredrik til Sverige for første gang – at verket allerede 

sirkulerte i svenske kretser på slutten av 1200-tallet, men at Eufemia var oppdragsgiver for å 

få det oversatt fra tysk til svensk?  

 

Rasmusnotisen 

Rasmusnotisen er en del av arbeidet til Rasmus Ludvigsson (ca. 1520–1594) som fungerte 

som svensk kongelig sekretær, historieskriver og genealog. Hans arbeid innebefatter blant 

annet oversikt over svenske storslekter i middelalderen, og det danner grunnlag for rådende 

kunnskap om svensk middelalder også i vår tid. Rasmus Ludvigsson har også omtalt 

Eufemiavisene, og i notatene påpeker han at to av manuskriptene dateres til henholdsvis 

november 1300 og april 1301. Det interessante med Rasmusnotisen er at han kobler Sveriges 

første møte med det tyske manuskriptet til Hertig Fredrik av Normandie til 1273, altså før 

Eufemia ble født omkring 1280.  

I 1273 ble det inngått en avtale om giftermål mellom Rikissa Valdemarsdotter av 

Sverige, datter av Valdemar Birgersson, og en greve av Braunschweig. I den forbindelse ble 

det sendt en svensk delegasjon til Braunschweig for å diskutere avtalen. Delegasjonen ble 

utsendt fra Gälakvist i Västergötland, og det var også der den svenske kongen befant seg den 

sommeren. Den bestod av Dominus Gregorius, uektefødt sønn av Birger jarl, Dominus Petrus, 

lagmann fra Vestgötaland, Dominus Gudmanus og Dominus Jonas. Det er tidligere blitt gjort 

forsøk på å identifisere disse mennene, og William Layher er blant dem som foreslår at Petrus 

kan være Peter Algotsson.
257

 Da det svenske følget kom til Braunschweig, ble de møtt av fem 

av hertugdømmets fremste menn, deriblant fire av Eufemias onkler: den tidligere omtalte 

hertug Albrecht, Johan, Otto og Konrad.  
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Hvordan dette oppholdet fortonet seg i detalj, kan ikke sies sikkert. Det man vet, er at 

avtalen ikke ble noe av. I 1275 ble Valdemar Birgersson slått av broren Magnus (Ladulås) 

som hadde fått støtte av Erik Menved (etter at Magnus ble konge snudde Erik og støttet 

Valdemar i stedet), og det ble lagt nye politiske strategier. Rikissa giftet seg med den polske 

prinsen, og senere kongen, Przemyslaw II av Polen, 11. oktober 1285. Noe man også da 

følgelig vet, er at delegasjonen fra Sverige oppholdt seg i Braunschweig under besøket der i 

1273. Der ble det ble holdt møter, men sannsynligvis også fest.
258

 Kan delegasjonen fra 

Sverige i den anledning ha blitt presentert for et av fyrstehusets store epos, og deretter ha 

brakt det med seg hjem igjen til Sverige? Bjarne Beckmann har hevdet at verket var velkjent i 

Sverige på 1290-tallet, spesielt i vestgötske stormannskretser, og flere andre, blant andre Per 

Wieselgren og Carl Ivar Ståhle, har støttet ham i dette synet (selv om Ståhle mener at Eufemia 

fikk Eufemiavisene oversatt på grunn av hertug Erik, og støtter seg på P.A. Munchs 

antagelser).
259

 Erikskrönikan kan også fortelle om nær kontakt mellom Sverige og 

hertugdømmet, blant annet om et besøk av ingen ringere enn hertugen av Braunschweig:  

 

«Thaw art i Stokholm howat aff makt, 

Swa at manz hierta giorde sakt 

Ok mykla gläde hwo thet saa. 

Hertogen aff Brunswik war ther tha».
260

 

 

 

Videre kan den fortelle at han som den høviske mann han var, ble slått til ridder. 

Erikskrønikan hevder at det i den anledning ble holdt stor fest med både dans og turneringer.  

Spørsmålet er om det var innholdet i Hertig Fredrik av Normandie som var kjent, eller om 

den svenske delegasjonen fikk med seg et manuskript skrevet på tysk fra Braunschweig – 

eller kanskje Albrecht brakte det med seg under sitt opphold i Sverige? Dersom den svenske 

delegasjonen fikk med seg et manuskript, finnes det ingen kilder som forteller hva som 

eventuelt skjedde videre med det. Interessant i denne sammenhengen er imidlertid koblingen 

mellom et eventuelt manuskript i Vest-Sverige og den norske dronningen som fikk det 

oversatt.  

Både denne mulige koblingen og motivet for en oversettelse i 1300/01 leder oss til 

leidangstoget i 1300 som Eufemia var en del av, hvor hun antageligvis fulgte i farens fotspor, 
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og var aktiv i en fredsvennlig retning. Forhandlingene endte i en traktat som ledet til en 

treårig våpenstillstand mellom Norge og Danmark.
261

 I forbindelse med leidangstoget søkte 

det norske følget kontakt med svenske stormenn fra Västergötland. Hvis vi fortsatt holder oss 

til tanken om at Hertig Fredrik av Normandie kan ha blitt brakt til Sverige i forbindelse med 

møtet i Braunschweig i 1273, kan Eufemia ha blitt presentert for dette manuskriptet i møtet 

med stormennene. Dette ville ha vært av betydelig interesse for Eufemia, siden hun trolig 

hadde kjennskap til det store eposet til fyrstefamilien moren hennes var fra, men også siden 

møtet den svenske delegasjonen hadde hatt i Braunschweig, var blitt ledet av fire av onklene 

hennes.
262

 I den forbindelse kan dette ha resultert i et oversettelsesprosjekt fra Eufemias side, 

hvor et eventuelt motiv kan ha vært at oversettelsen var en gave til en svensk stormann, ikke 

hertug Erik, men kanskje marsken Torgils Knutsson.
263

  

 

Kan Eufemiavisene ha blitt oversatt for Ingebjørg? 

Som vist har den tidligere forskningen støttet seg til tesen om at visene ble oversatt i den 

hensikt at de var en gave til hertug Erik, samtidig som noen få har støttet seg til tesen om at 

Eufemia fikk visene oversatt for å fremme forholdet til Sverige og at hun fungerte som 

allianseskaper i kraft av å være litterær patron. William Layher innlemmer også Ingebjørg da 

han hevder at Eufemiavisene kan ha blitt oversatt som en diplomatisk gest til Sverige, og slik 

gjøre det lettere for henne å skape seg et nytt liv der etter at hun hadde inngått giftermål med 

hertug Erik. Likevel gjør han ingen nærmere undersøkelser av denne påstanden, og han stiller 

heller ikke spørsmål rundt hvorfor Eufemia kan ha valgt å få oversatt tre ridderromaner på 

svensk for datteren sin. Derfor vil den neste delen av kapittelet behandle følgende tese: Kan 

Eufemiavisene ha blitt oversatt for Ingebjørg?  

Litteraturen har hatt mange funksjoner gjennom tidene – den kan virke opplysende, 

dannende og underholdende. Litteratur i middelalderen var i all hovedsak forbeholdt adelen 

og det øvre borgerskapet, fordi bøker og manuskripter var dyre. Litteratur forbindes ofte med 

menn – enten at det er et mannlig overhode i familien som eier den, i tråd med den føydale 

modellen, eller en munk som skriver.
264

 I den tradisjonelle middelalderforskningen har 

kvinners forhold til litteratur fått begrenset oppmerksomhet, men i takt med forskningen på 

kjønnshistorie er også forholdet mellom kvinner og litteratur blitt viet mer plass de siste 
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tiårene. Kvinners forhold til bøker i Norge har det vært begrenset forskning på, men det har 

blitt forsket på selve bøkene. I den sammenheng er det spesielt tre bøker som skiller seg ut, 

om som det også er mulig å si noe den historiske konteksten til; Margretes tidebok, 

Kristinapsalteret og Talgjebøkene.  

 

Dronning Margretes tidebok 

I Berlin finnes det en tidebok skrevet i England på 1200-tallet som har tilhørt dronning 

Margrete. Margrete Skulesdatter (ca.1210-1270) giftet seg med Håkon IV Håkonsson i 25. 

mai 1225
265

 og var datter av jarl Skule Bårdsson – som hevdet rett til den norske kronen. 

Bryllupet ble arrangert i håp om å skape fred mellom kong Håkon og Skule jarl, men 

konflikten endte med at Skule ble drept av Håkons menn ved Elgseter kloster i 1240. Håkon 

IVs tid som konge fra 1240 er preget av indre stabilitet og en offensiv utenrikspolitikk. Som 

en følge av utenrikspolitikken ble det knyttet sterke bånd med øyene i vest, og det var flere 

gaveutvekslinger mellom Norge og England; Margrete fikk et kostbart skarlagensklede av den 

engelske kongen, Henrik III, mellom 1238 og 1240. Margretes tidebok kan også ha blitt gitt 

direkte til henne av den engelske kongen eller den kan ha blitt gitt til Håkon først og deretter 

til Margrete.
266

 På de første sidene av boka er dødsdagene til noen av de norske kongene og 

erkebiskopene oppført. Innskriften kan dateres til før 1250, og trolig har Margrete fått 

nedtegnet datoene selv.  

Hva skjedde så videre med Margretes tidebok? Margrete selv døde i 1270 etter å ha 

tatt inn på nonneklosteret på Rein tre år tidligere.
267

 Trolig ble tideboken innlemmet som en 

del av det kongelige hoffs bibliotek før hennes død – tideboken forble i hvert fall hos den 

norske kongsætten inn på 1300-tallet. Etter Håkon Vs død og personalunionen med Sverige, 

ble størsteparten av biblioteket flyttet til Båhus fra 1341 til 1346. For det meste rommet det 

kongelige biblioteket i Båhus lovsamlinger, men der var det også ridderlitteratur, Herr Ivan 

Lejonriddaren og Hertig Fredrik av Normandie var blant bøkene.
268

 Eufemia, datteren til 

Ingebjørg Håkonsdatter, giftet seg med hertug Albrecht av Mecklenburg, og hun ble stammor 

for de oldenborgske kongene. Med inn i ekteskapet fikk også hun med seg bøker, deriblant 

Margretes tidebok. Slik har tideboken reist fra England som en gave for å pleie vennskapet 
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mellom kongehusene i England og Norge, for så å bli fraktet fra Norge, trolig via Sverige og 

det kongelige biblioteket der, til Tyskland som en del av gjenstandene en ung brud tok med 

seg fra det gamle hjemlandet og til det nye.  

 

Kristinapsalteret
269

  

Med innskriften «Dette psalter eide jomfru Kristin, datter av Kong Håkon. Fru Ingebjørg gav 

det til sin datter Ellin» på permen til et psalter
 
laget på 1200-tallet, antas det at psalteret var i 

prinsesse Kristins eie. Kristin ble født i Bergen vinteren 1234, og var det andre barnet til 

Håkon IV og Margrete Skulesdatter. Høsten 1256 kom en delegasjon fra kong Alfons X av 

Castilla og León til Tønsberg for å be om Kristins hånd fra en av hans brødre. Kongen 

rådførte seg nøye, og Håkon Håkonssons saga skildrer prosessen på denne måten:  

 

«(…) Han seilte først til Tønsberg og stevnet til seg der erkebiskopen og alle landets viseste 

menn for å rådslå om hva han skulle svare på det ærend sendemennene fra Spania hadde hatt 

til kong Håkon og jomfru Kristin. Erkebiskopen kom, og det ble talt om det – og noen av de 

vise menn mente det var et hedrende gifte om lykken var god, som det var grunn til å vente. 

Det ble da kongens og hans venners råd å si ja til sendemennene, og han lovet å sende sin 

datter, jomfru Kristin, ut til Spania som kongen der hadde bedt om, hun skulle komme til ham 

på det vilkår at hun selv skulle få velge seg til mann den av brødrene hans som hun og de beste 

menn kongen hadde sendt med henne, syntes best om.»
270

 

 

 

Sagaen hans skildrer Kristins reise nøye. Trolig har Sturla Tordsson fått beskrevet hendelsen 

fra en av Håkon IVs menn som deltok på reisen, og blant dem som var med i følget finner vi 

Hamarbispen Peter, og de verdslige stormennene Lodin Lepp og Ivar Engelsson. Sagaen 

forteller videre at da Kristin og hennes følge hadde ankommet Alfons hoff i Castilla, ga 

kongen dem en presentasjon av brødrenes egenskaper.
271

 Det var tydelig at han likte Felipe, 

som var eslet til biskop i Sevilla, best, men han var ikke så godt egnet til en geistlig karriere. 

Han var den sterkeste og djerveste av brødrene, og han likte best å drive med jakt. Basert på 

dette valgte Kristin Felipe, og bryllupet ble holdt i stiftskirken Santa Maria la Mayor i 

Valladolid 31. mars 1258. Det som kunne blitt en spennende allianse mellom Norge og 

Castilla og León stoppet opp da Kristin døde barnløs i 1262, bare fire år etter at ekteskapet ble 

inngått. 
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Likevel har Kristin og hennes bånd til kontinentale fyrstehus satt spor etter seg med 

nettopp det nevnte Kristinapsalteret. Psalteret er et luksuriøst parisisk manuskript laget på 

1200-tallet, og med dets utforming er det laget med tanke på at mottageren er av kongelig 

herkomst. Manuskriptet består av 175 blad, er 20 cm høyt og 14 cm bredt, og inneholder 

Davidssalmene, bønner og litaniet. Psalteret innledes med cistercienserkalender hvor hver 

måned er illustrert med medaljer som har motiver med måneds- eller dyrekretsbilder. 

Manuskriptet har også 24 miniatyrer utformet i gotisk stil, som fremstiller Jesu liv fra 

bebudelsen til den ytterste dag, og det først og fremst disse som har gjort Kristinapsalteret 

kjent – og som gjør det mulig å identifisere hvor det kommer fra. Basert på utformingen av 

miniatyrene, har psalteret trolig blitt lagd i samme verksted som lagde Ludvig IXs bibel, Bible 

Moralisee. Psalteret er det mest verdifulle manuskriptet som vi i dag vet har tilhørt det norske 

hoffet, men hvordan kom det i Kristinas eie?  

Psalteret kan ha blitt gitt til Kristin av brudgommen selv i anledning bryllupet. Philip 

kan ha skaffet psalteret på en av turene sine til Paris. Man vet med sikkerhet at han gikk til 

anskaffelse av gjenstander på turene sine – den mest kjente er et stort maleri av «Our Lady of 

Rocamor».
272

 Men med tanke på likhetene til Bible Moralisee og at bibelen og psalteret ble 

lagd på samme verksted, er det sannsynlig at psalteret ble lagd på oppdrag av Blanche av 

Castilla til henne selv eller til et av barna hennes – kanskje til Ludvig IX. Blanche, som var 

datter av Alfons VIII av Castilla og Leonor, var viktig for utviklingen av cistercienserordenen 

i Frankrike, og hun påvirket også mannen sin, Ludvig VIII, og barna sine til å støtte opp under 

ordenen. Blanche grunnla tre cisterciensernonneklostre i Biaches, Maubuisson og Le Lys, og 

med hennes påvirkning ble klosteret i l’Amour Dieu et cistercienserkloster. Ludvig IX fulgte i 

morens fotspor. Han fortsatte å støtte cistercienserklostrene hun hadde grunnlagt ved å gi dem 

penger og gaver, og slik som moren donerte han bøker til cistercienserne.
273

  

Psalteret som har vært i Kristins eie kan ha hatt en tilknytning til cistercienserordenen 

– det hadde både Blanche og Ludvig IX. Gjennom ekteskap var også Blanche og Ludvig IX i 

slekt med Kristin da hun giftet seg med Philip, og trolig er det gjennom dette båndet at Kristin 

kom i besittelse av psalteret. Håkon Håkonssons saga forteller at følget hennes hadde kontakt 

med den franske kongen på deres vei til Spania, da de stoppet i Normandie. Kanskje var det 

ved den anledningen at Kristin fikk psalteret av Ludvig IX – eller kanskje fikk hun det til 

selve bryllupet. En annen bok som også ble gitt bort av Ludvig IX og til Castilla, er Toledo-

New York- Bibelen, som ble gitt til Alfons X. Hvorfor Ludvig ga bort bibelen, og eventuelt 
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også psalteret til Kristin, forteller ikke bøkene noe om, men ved store og viktige anledninger 

var det vanlig at bøker ble gitt i gave. Det var også vanlig at bøker ble gitt som en diplomatisk 

handling for å pleie vennskap mellom to fyrstehus, slik som kong Henrik III gjorde da han ga 

gaver til Kristins mor, Margrete Skulesdatter, og som kan ha vært ett av motivene til Eufemia 

da hun fikk oversatt Eufemiavisene til svensk.  

Kristinapsalteret har hatt en lang reise rundt om i Europa. Fra å ha blitt lagd i til det 

franske hoffet og gitt videre til det spanske, endte det så opp i Norge. Da Kristin døde etter 

fire års ekteskap med Philip anmodet hun trolig at psalteret skulle sendes til Norge sammen 

med andre eiendeler. Innskriftene i psalteret forteller at psalteret har vært i eie av sju personer 

eller institusjoner før det endte opp hos Christian V av Danmark og ble innlemmet i 

biblioteket i København. Kort presentasjon – Ingebjørg Erlingsdatter, Elin Toresdatter, 

Ingebjørg Erlingsdatter, Håkon Sigurdsson, Sigrid Erlendsdatter, Nonneseter kloster, Peder 

Syv. Slik er Kristinapsalteret et godt eksempel både på at kvinner arvet bøker og på hvordan 

bøker ble gitt som gaver mellom fyrstehus for å pleie vennskap på høvisk vis. 

 

Talgjebøkene er et tredje eksempel på kvinners forhold til bøker i Norge. I forbindelse med 

giftermålet mellom Ingemund Utyrmesson og Holmfrid Ånundsdotter ble godset på Talgje i 

Finnøy, til Holmfrid og broren, Gunnar, taksert 1. og 2. juni 1366. I tillegg til selve godset ble 

inventar som sengekleder, gangkleder, barnekleder og andre vevnader, bord- og husbunad, 

bufe og hester, gull- og sølvarbeid og bøker telt opp.
274

 I denne sammenheng er det bøkene i 

takseringen som er av størst interesse. Bøkene som ble telt opp var en lovbok, ei psalterium, 

en bok med Beverssaga
275

 og andre sagaer, og sju små tide- og sagaer.  Dessverre er ikke 

titlene på de andre sagene nevnt, men av de nevnte bøkene ble bare lovboka taksert. Likevel 

viser denne gjennomgåelsen av eiendom og inventar at bøker ble høyt verdsatt. Samtidig er 

dette eksempelet interessant, fordi det kan fortelle om kvinner som kulturbærer. Holmfrid og 

Ingemunds datter, Gudrid, som giftet seg med Vigfus Ivarsson, og bosatte seg på Island. Slik 

kan Bevers saga ha fulgt med til Island.
276
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Bøker – en del av oppdragelsen 

Siden kvinner hadde begrenset adgang til det geistlige liv, ble religiøs litteratur desto 

viktigere.
277

 Det fantes ulike typer bøker som hadde religiøst innehold, men den mest 

populære boktypen var en ”Book of Hours”, en tidebok. Dette var en bønnebok som inneholdt 

tidebønner, bønner som skulle bli lest ved bestemte tider i løpet av dagen, i tillegg var det 

gjerne forskjellige samlinger av bibelsk materiale og helgenberetninger. Ofte ble tidebøker 

gitt som gave til unge jenter som skulle lære å lese, og en tidebok var også en naturlig del av 

innholdet i brudekisten.
278

 I tidlig middelalder var det først og fremst bøker med religiøst 

innhold som fulgte med bruden til det nye hjemmet hennes, men fra høymiddelalderen og inn 

i senmiddelalderen ble det i tillegg til religiøs litteratur vanligere med høvisk litteratur og 

grammatikkbøker.
279

  

Bøker spilte en vesentlig rolle i barneoppdragelsen. Allerede på 300-tallet uttalte 

Hieronymos, og senere fulgte flere opp hans utsagn, at det var kvinners oppgave å gi barna en 

moralsk oppdragelse, og det innebar en innføring i den litterære verden.
280

 Mellom 1247 og 

1249 baserte Vincent av Beauvais seg på Hieronymos da han på bestilling av dronning 

Margaret av Provence, gift med kong Ludvig IX, skrev De eruditione filiorum nobilium (om 

adelkvinners oppdragelse). Denne inneholdt kapitler som dreide seg spesifikt om jenters 

utdannelse, og en del av verkets budskap er at jenter ved å holde seg opptatt med lesing kunne 

unnslippe syndige tanker og handlinger, da spesielt seksuelle. I første halvdel av 1300-tallet 

skrev Francesco di Barberino Reggimento e Costumi di Donna, og her tar han det for gitt at 

det var moren som skulle stå for barns oppdragelse og første undervisning. Han påpeker 

videre betydningen av at kvinner skulle lære å lese og skrive, spesielt i tilfelle land skulle 

tilfalle henne, slik at hun skulle stå bedre rustet til å styre. Han understreker at det er viktig at 

det er kvinner som oppdrar og underviser kvinner, da situasjoner hvor to personer, særlig da 

to personer av motsatt kjønn, kommer nær hverandre, gir grobunn for mange onder.
281

 

Å velge ut lesestoff var en del av tilretteleggingen av undervisningen for unge jenter. 

Et annet viktig område var å få litteratur oversatt til morsmål. Det meste av religiøs litteratur 

var skrevet på latin, som kvinner sjelden behersket. Vanligvis var det menn som lærte latin 

som en del av en mulig geistlig fremtid. Likevel var det forventet at kvinner skulle lese denne 
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litteraturen.
282

 Dermed var det ofte kvinner som var pådrivere for å få oversatt litteratur fra 

latin til morsmål. Dette gjaldt ikke bare religiøs litteratur, men litteratur generelt. Eksempler 

på kvinner som bestilte oversettelser, er Marie av Champagne, datter av Eleonora av 

Aquitania – og dermed tanten til Otto IV, som bestilte en fransk oversettelse av første 

Mosebok. Et annet eksempel er Margaret av Provence, som fikk John de Vignai til å oversette 

Vincent de Beauvais’ Speculum Historiale, et verk om verdens historie fra begynnelsen til 

slutten av 1200-tallet, bestående av om lag 1400 sider. Bestillingen ble gjort nesten samtidig 

med mannens bestilling av samme verk skrevet på latin.  

 

Kvinner som transnasjonale kulturbærere 

Kvinner som arvinger av litteratur og litteratur som medgift er et viktig område når man skal 

studere kvinners forhold til litteratur i middelalderen. Av testamenter fra 1200- og 1300-tallet 

fremgår det at kvinner kunne arve menn, men det kommer også frem at kvinner kunne arve 

andre kvinner. En annen god kilde til kvinners arveforhold i det tyske området på 1200- og 

1300-tallet er Sachsenspiegel. Den første boken i Sachsenspiegel tar for seg gjenstander i 

husholdet som skulle arves av kvinner, og kan fortelle hva som skulle arves fra mor til datter. 

Det dreide seg da om mindre dyr, senger, enkle møbler, sengetøy, tøy, kjøkkenredskaper – og 

bøker. Sachsenspiegel ble ofte kopiert gjennom 1200- og 1300-tallet, og den ble også brukt i 

ikke-saksiske områder, siden lovene hadde bred appell.
283

  

Det var også mye på grunn av kvinner at litteraturen, både religiøs og sekulær, spredte 

seg rundt om i Europa i middelalderen. Kvinner ble giftet bort, og fikk gjerne ektemenn som 

bodde mange mil unna stedet de hadde vokst opp på. Kvinnene var ofte unge, mange fortsatt 

bare barn når de ble giftet bort, og i varierende grad fikk de med seg medgift. Blant det øvre 

sjiktet inngikk bøker som en del av medgiften, og ofte bestilte mødre bøker for å gi i 

bryllupsgave.
284

 Slik kunne litteraturen også fungere som noe trøstende for de unge kvinnene 

som måtte reise tidlig hjemmefra; de fikk da noe kjent å forholde seg til som kanskje kunne 

være med på å døyve hjemlengselen. På den måten tok de med seg litteratur fra hjemstedet til 

sitt nye hjem, og slik fungerte mange kvinner som transnasjonale kulturbærere. 

Da Judith av Flandern giftet seg med Tostig, jarl av Northumbria, i 1051, ble det blant 

annet laget illustrerte evangelier til henne skrevet på engelsk. Etter at jarlen døde, giftet Judith 

seg på nytt. Hennes nye ektemann var Welf IV, hertug av Bayern, tilhørende det samme 
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fyrstehuset Eufemias mor kom fra.
285

 Da hun flyttet til ham, tok hun med seg to av 

evangeliene som var illustrert for henne i Winchester. Illustrasjonsstilen i disse evangeliene 

slo rot i Bayern – stilen ble tatt opp ved det bayerske scriptorium ved Weingarten. Hva 

skjedde så med de to evangeliene Judith tok med seg fra England til Bayern? Det enes historie 

fra Judiths tid til i dag er usikker, men det oppbevares nå i Morgan Library i New York. Det 

andre evangeliet kan vi si noe mer konkret om, og som også kan være med på å bekrefte 

tradisjonen hvor kvinner gir litteratur til kvinner: Da Welf og Judiths eldste sønn, Welf (også 

kjent som Welf den fete), giftet seg med Mathilda av Toscana i 1086, ga Judith dette 

evangeliet til Mathilda i bryllupsgave.
286

 Det hører også med til historien at Judith 

sannsynligvis var mor til Skule Tostigsson – han dro til Norge etter slaget ved Stamford 

Bridge i 1066 og ble Olav Kyrres fosterbror og nærmeste rådgiver. 

En annen kvinnelig transnasjonal kulturbærer var Anne av Bøhmen. 16 år gammel 

giftet hun seg med Rikard II av England i 1382, og da hun dro til sitt nye hjemland, brakte 

hun med seg evangelier skrevet på tysk og tsjekkisk. I tillegg hadde hun også med seg egne 

bokillustratører fra Bøhmen. Disse satte en rekke spor etter seg, og et av dem finner vi i Liber 

Regalis, som dokumenterer kroningen av Rikard II og Anne. Boken, som er illustrert i 

bøhmisk stil, ble brukt i engelske kroningsseremonier helt frem til Elisabeth Is tid, og den 

skiller seg betraktelig fra tidligere illustrasjoner gjort i England.
287

  

Det var likevel ikke bare innenfor kunsten at Annes bakgrunn påvirket England – hun 

utmerket seg også i den litterære verden. Anne stilte seg kritisk til deler av Geoffrey Chaucers 

verk, spesielt til fremstillingen hans av kvinner, men i kraft av å være hans litterære beskytter 

kan hun ha inspirert ham til å skrive The Legend of Good Women.
288

 Likevel var det innenfor 

den religiøse litteraturen hun gjorde seg mest gjeldende. Annes far var keiser Karl IV, og han 

grunnla universitetet i Praha, i tillegg til å være pådriver for å få oversatt religiøse tekster til 

både tysk og tsjekkisk. Mye tyder på at å lese religiøse tekster på morsmål var noe Anne tok 

som en selvfølge, og hun ble brukt i John Wycliffes argumentasjoner for å oversette Bibelen 

til engelsk.
289

 Samtidig er det tydelig at tendensene i det engelske samfunnet stimulerte det 

bøhmiske; for eksempel var engelske reformatorer, med Wycliffe i spissen, med på å gjøre at 

husittenes virksomhet forserte.
290
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Undersøkelsen har så langt vist kvinner hadde et nært forhold til bøker, kvinner arvet 

bøker, bøker kunne være en del av medgiften, bøker kunne bli gitt som gaver generelt – noe 

som var et tegn på høviskhet, bøker var en del av prosessen med å lære å bli høvisk – og det 

var mødrene som var sentrale i utvelgelsen av barnas litteratur. Hvordan passer Eufemia inn i 

dette mønsteret? For å svare på det, er det nødvendig å gå tilbake til Eufemias bakgrunn fra 

Rügen og moren, Agnes, sin bakgrunn som welfer.   

 

Et riss av welfernes kulturtradisjoner 

Da Agnes kom til Rügen hadde hun med seg sitt eget følge, og med seg hadde hun også sine 

egne tradisjoner og sin kulturelle bakgrunn fra Braunschweig-Lüneburg. Huset Welfen hadde 

sterke tradisjoner, og blant de fremtredende welferne som ble presentert i kapittel to, fant vi 

Henrik Løve og keiser Otto IV. I tillegg til å være viktige for welfernes politiske virksomhet, 

var de også viktige for det kulturelle. Som den første tyske fyrstefamilien til å få nedskrevet 

sin historie, ble også Huset Welfen sentralt for den videre litterære utviklingen i det tyske 

området i middelalderen. Rolandskvadet er det eldste av de franske storverkene fra 

middelalderen, og handler om Karl den store og de tolv kjempene hans, deriblant Roland. 

Blant flere andre franske verk, ble også Rolandskvadet oversatt til tysk i løpet av 

middelalderen, og den tyske oversettelsen kan fortelle at det ble oversatt på oppdrag av 

Henrik Løve etter Mathilde av Englands ønsker: «Des gerte di edele herzoginne/aines richen 

chüniges barn».
291

 Et annet eksempel er Henrik Løves evangelium, som ble laget i 1180-årene 

av munken Herimann ved Hemarshausen kloster. Boken viser hertug Henrik Løve og 

hertuginne Mathilde blir kronet, selve kroningen er med på gi et inntrykk av Løves syn på 

eget virke og hans store ambisjoner.
292

 

Otto IV var viktig for utviklingen av Braunschweig, både politisk og kulturelt, men i 

denne sammenhengen er det det litterære aspektet som er mest interessant. Med det nære 

forholdet Otto hadde til onkelen, Rikard Løvehjerte, knyttet han seg også til mormoren, 

Eleonora av Aquitania (ca 1122-1204). Hun var datter av Vilhelm X, hertug av Aquitania og 

greve av Poitou, og Aénor de Châtellerault. Da faren døde overtok Eleonora som hertuginne 

og grevinne, noe som gjorde henne til den mest ettertraktede kvinnen i Europa. Hun giftet seg 

to ganger; først med kong Ludvig VII av Frankrike, som hun fulgte på korstog, og så Henrik 

II av England (konge fra 1154). Ekteskapet med Ludvig varte fra 1137 til 1152, og det førte 
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til to barn – Alix de Blois (1151-1198) og Marie de Champagne (1145-1198). Ekteskapet 

endte uten sønner, og det var den viktigste faktoren til at ekteskapet ble annullert selv om 

selve annulleringen ble begrunnet med blodsslektskap i fjerde ledd. Med seg ut av ekteskapet 

fikk Eleonora gods og riker hun hadde brakt med seg inn i det – hertugdømmet Aquitania og 

grevskapet Poitou.  Bare seks uker etter at ekteskapet med Ludvig VII var over, giftet 

Eleonora seg med Henrik II av England – på det tidspunktet hertug av Normandie og greve av 

Anjou. Ekteskapet med Henrik førte til flere døtre, men også sønner – Vilhelm, Henrik (den 

yngre), Mathilda, Rikard I Løvehjerte, Geoffrey, Leonora, Johanna og Johan (uten land).  

Ekteskapet med den tolv år yngre Henrik var preget av konflikter, og da Mathilda 

giftet seg med Henrik Løve i 1167 dro Eleonora fra England og tilbake til Poitou. Eleonora 

var en av middelalderens sterkeste og mest innflytelsesrike kvinner, men slik som med Otto 

IV, er det hennes kulturelle geskjefter som er mest interessante i denne studien. Eleonoras 

farfar var Vilhelm IX (1071-1126), den første kjente trubadur. Han skrev under navnet greve 

av Poitou (som var en del av tittelen hans), og elleve av sangene hans er bevart hvor 

tematikken varierer fra politikk til kvinner, kjærlighet og seksualitet. Sønnen hans – og 

dermed Eleonoras far, Vilhelm X, videreførte trubadurarven fra faren, og la sin elsk på 

trubadurkunsten og litteratur. Han vektla også å videreføre lidenskapen for dette til døtrene 

sine, og Eleonora fulgte opp arven fra faren og farfaren. I hennes tid i Poitou blomstret både 

det litterære miljøet og trubadurmiljøet, og virksomheten på hennes tid satte spor etter seg 

som har vart helt til vår tid. Hun var beskytter for blant annet Wace, Benoît de Sainte-Maure 

og Chrétien de Troyes – forfatteren av verket Yvain Løveridderen, som Eufemia fikk oversatt 

til svensk i 1303. Eleonora videreførte igjen sin kulturelle virksomhet til barna sine; Rikard 

Løvehjerte var selv godt bevandret og i trubadurmiljøet i tillegg til å dikte selv, og datteren 

Marie de Champagne fra ekteskapet med Ludvig VII, skapte som moren et litterært sentrum. 

293
 

Mens Otto IV oppholdt seg i Poitou, omgikk han dette miljøet, og han må ha blitt godt 

kjent med litteraturen og trubadurtradisjonen som var gjeldende både i England og i 

Frankrike.
294

 Og akkurat som onkelen, Rikard Løvehjerte, og mormoren, Eleonora av 

Aquitania, hadde Otto et godt ord på seg blant trubadurene i Poitou. I 1209 skrev den 

anonyme «Mönch von Montaudon» en tenzone
 
til Otto IV som fortsatt er bevart.

295
 Også 

moren til Otto, Mathilde, ble det diktet til. Bertrand de Born dedikerte to sanger til Mathilde, 
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hvor han dikter om hennes skjønnhet, og han dikter om hennes rolle som moren til «de 

l’emperador Oth».
296

  

Dette kan ha vært betydningsfullt for ham da han senere ble keiser og skulle fungere 

som patron og oppdragsgiver for tyske diktere. Braunschweig utviklet seg nemlig som et 

litterært sentrum under keiser Otto IV, selv om også broren Vilhelm var sentral i denne 

prosessen. Han fikk litteratur fra nabolandene oversatt og brakt til Huset Welfens eie. Denne 

generasjonens welfere fikk utbygd et betydelig bibliotek – og oversettelsesprosjekter var en 

del av denne utbyggingen.
297

 I epilogen til Hertig Fredrik av Normandie står det at det var 

keiser Otto som fikk oversatt boken fra fransk til tysk. Kan det være keiser Otto IV epilogen 

viser til? Det er vanskelig for oss i dag å fastslå hvorvidt det var keiser Otto IV som stod 

ansvarlig for oversettelsen, men verket tilhører Arthur-tradisjonen, og helten beveger seg i et 

franskkeltisk land, i likhet med mange av verkene til Chrétien de Troyes. Verket har også 

øvrige likheter med de Troyes’ verk, og det er ikke usannsynlig at det skriver seg fra krets de 

Troyes var en del av.
298

 Vi vet at Otto IV og hele hans familie var opptatt av litterær 

virksomhet ved sitt hoff. Eufemia var i slekt med denne keiseren, den eneste keiseren av det 

tysk-romerske riket med navnet Otto i det aktuelle tidsrommet – Otto III døde i 1002.  

 

Agnes’ påvirkning 

Hvordan Agnes’ oppvekst i Braunschweig-Lüneburg fortonet seg er uviss, men en kilde 

forteller at hun i 1263 var i klosteret St. Wigbert i Quedlinburg.
299

 Villa Quitilingaburg 

nevnes for første gang i 922 i et offentlig dokument utstedt av Henrik I (med tilnavnet 

«Fuglefangeren»), byen Quedlinburg ble grunnlagt i 924 av samme keiser. Fra 900-tallet og 

inn på 1100-tallet var byen königspfalz – kongsgården i byen var favorittresidensen til de 

saksiske keiserne i tidsrommet 919-1024. Siden keiserne oppholdte seg her i lengre perioder, 

ble også Quedlinburg et betydelig kultursentrum. På 900-tallet ble det også bygd en stiftskirke 

i byen som fikk navnet St. Servatins.
300

 Da Henrik I døde i 936, grunnla kona hans, Mathilde 

av Ringelheim, en klosterstiftelse i Quedlinburg. Klosteret fikk etter hvert store eiendommer, 

og blant de største giverne finner vi Otto den store (912-973) som var sønn av Henrik I og 

Mathilde. 
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Hvordan kan et opphold i dette klosteret ha preget Agnes? Klosteret St. Wigbert var et 

såkalt Damenstift, beregnet på kvinner med adelig bakgrunn, og mange av abbedissene som 

har ledet klosteret kom fra tyske keiserfamilier (mange av dem ble også gravlagt i krypten 

her). St. Wigbert-klosteret tilhørte premonstratenserordenen. Ordenen ble stiftet i Prémontré i 

1120 av St. Norbert, som senere ble erkebiskop av Magdeburg, og godkjent av pave Honorius 

II i 1126.
301

 Ordenen spredte seg raskt om i Europa, og på midten av 1300-tallet var det 1300 

klostre for menn og 400 for kvinner spredt rundt i Vest-Europa. Premonstratenserordenen 

etablerte seg sterkt i Tyskland, og de ble viktige i kristningsprosessen av venderne.
302

 

Ordenen skilte seg fra de andre ved at de i større grad likestilte kvinner og menns, munker og 

nonners, åndelige liv. Ved flere av klostrene benyttet munkene og nonnene seg av samme 

kirke, og hadde klostrene sine i nærheten av hverandre. Et eksempel på abbedissenes stilling 

ved klosteret i Quedlinburg, er at det ble gitt tillatelse til abbedissene selv kunne drive 

myntpreging fra 944. 

Likevel er det tydelige forskjeller fra det nøkterne livet Clairvaux frontet som 

grunnlegger av cistercienserordenen og tilværelsen i klostrene rundt om i det nordlige 

Tyskland. Flere av kvinnene som levde i kloster ble tatt opp i regelen de tilhørte og ble 

nonner. Samtidig var det også kvinner der som fulgte regelen, men som ikke ble nonner - for 

disse kvinnene ble klosteret en læringsinstitusjon. Og det var nettopp en læringsinstitusjon 

klosteret i Quedlinburg utviklet seg til å bli – og det til et av de fremste av sitt slag.
303

 

Klostrene i Nord-Tyskland skilte seg ut fra mange av de andre klostrene i Europa; de var 

preget av en større åpenhet. På den måten ble ikke kvinnene som levde her isolert fra 

omverden. De fikk en form for utdanning her som de tok med seg da de forlot klosteret, og 

det var det Agnes gjorde da hun var i kloster tidlig på 1260-tallet, for så å gifte seg med 

Vitslav II av Rügen. 

I det welfiske området var det flere kvinneklostre på 1200-tallet, og en gruppe av disse 

klostrene i området mellom Lüneburg og Celle har eksistert helt opp til vår tid – de såkalte 

«Lüneburger Klöster». Dette er seks benediktinske og cistercienske klostre som ble grunnlagt 

i perioden 900-1200, hvor alle fulgte Benedikts regel, og spesielt klostrene Ebstorf, Lüne, 

Wienhausen og Medingen har omfattende arkiver som kan fortelle om hvordan livene der har 

utspilt seg.
304

 Arkivene kan fortelle om et mangfoldig sosialt nettverk gjennom adelens 
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nettverk i Lüneburg og aktiv utveksling mellom klostrene.
305

 Vi vet at Agnes var i kloster i 

Quedlinburg, som ligger om lag åtte mil sør for welfernes hovedsete, Braunschweig. Om 

Agnes kan ha vært i ett av Lüneburgerklostrene først eller om hun kom rett til Quedlinburg 

kan vi ikke si sikkert i dag, men hvordan livet i Lüneburgerklostrene utspilte seg kan tjene 

som eksempel på hvordan Agnes kan ha hatt det da hun var i Quedlinburg.    

 

«Ebstorfer Weltkarte» 

Ebstorfer Weltkarte er et verdenskart med en diameter på 3,57 meter, og det var sitt største i 

sitt slag i middelalderen. Det er laget på 30 sammensydde geiteskinn, og det har blitt spekulert 

i at det var den lærde krønikeskriveren Gervasius av Tilbury som lagde det på 1200-tallet, 

men i etter tid har det blitt datert til om lag 1300. Jerusalem er sentrum i kartet, og verdens 

grenser er omfattet av Kristi legeme, hvor hans hode, hender og føtter markerer henholdsvis 

øst, nord/sør og vest. Verdensbildet er østorientert, og i det nedre venstre hjørne finnes de da 

kjente kontinentene Asia, Afrika og Europa, og sammen med andre historiske storbyer, finner 

man en kirke ved navn Ebbekestorp. Byen kirken ligger i, kalles i dag Ebstorf, ligger sør for 

Lüneburg og har i dag om lag 5 500 innbyggere. Dette lille tettstedet ble tegnet inn på 

verdenskartet, og med det så tyder det på at kartet ble laget i nettopp Ebstorf. Det var også i 

kvinneklosteret der at kartet ble funnet i 1830. Klosteret i Ebstorf var som klosteret i 

Quedlinburg et premonstratenserkloster. Da det ble stiftet i 1150 var det et dobbeltstift, men 

på slutten av 1100-tallet ble det gjort om til et benediktinerkvinnekloster. Om kartet ble tegnet 

i kloster kan ikke sies sikkert, men kan må stor sikkerhet si at det i hvert fall ble laget i 

welfisk område, siden flere steder i welfisk territorium er detaljert fremstilt, i tillegg til at det 

welfiske løven også er representert.
306

 

En innskriving i et religiøst fundamentert verdensbilde, slik som innskrivingen av 

Ebstorf i verdenskartet viser, var en viktig del av middelalderens klosterliv.
307

 Nettopp 

eksistensen var sentral i dagliglivet, og det som ga eksistensen sin sanne mening var 

tidebønnen og messen. Liturgiens tekster og sanger gjorde at man fant sin plass i kirkens 

verdensbilde, og spesielt viktig var dette i kvinneklostre, hvor tidebønnene var eksistensens 
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grunnlag.
308

 Gjennom struktureringen av dagliglivet i klosteret ble kirkens lære og kirkens 

verdensbilde formidlet og stabilisert. Liturgien inneholdt bibeltekster; disse ble lært utenat og 

ble innlemmet i dagliglivet gjennom sang og gjennom leseordninger ble de gjentatt 

regelmessig. Sentralt her er frelseshistorien.  

 

Opphold i kloster 

Agnes var altså i kloster før hun giftet seg, noe som ikke var uvanlig for kvinner av hennes 

rang på 1200-tallet. En annen kvinne av høy byrd som også var i kloster i samme periode var 

Ingeborg Plovpenningsdatter (ca. 1244-1287). Hun ble gift med kong Magnus VI Håkonsson, 

var mor til kong Eirik II og kong Håkon V – og dermed dronning Eufemias svigermor.
309

 Selv 

var Ingeborg datter av Erik IV Plovpenning av Danmark som ble drept i 1250 og Jutta av 

Sachsen. Etter kong Eriks død reiste Jutta tilbake til Sachsen, og Ingebjørg og de tre søstrene 

hennes, Sofia – som giftet seg med Valdemar Birgersson av Sverige
310

, Jutta og Agnes, 

vokste delvis opp ved hoffet til onkelen sin, Kristoffer I av Danmark, og delvis i kloster. I 

forbindelse med en fredsavtale mellom Norge og Danmark i 1257, samme år som Håkon den 

Unge døde og Magnus fikk kongstittel, ble det avtalt at Magnus skulle gifte seg med en datter 

av Erik Plovpenning. Det var først i 1260 at frieriet satte inn for fullt, og det norske følget dro 

både til Danmark og Sachsen for å få tilslag. Sommeren 1261 reiste en norsk sendeferd ledet 

av bisp Håkon av Oslo til Danmark for å hente Ingeborg, som på det tidspunktet var i kloster 

på Jylland. Håkon Håkonssons saga forteller om Ingeborgs avreise fra klosteret på denne 

måten:   

 

Da de kom til klosteret, bad de jomfruen holde ord og følge med dem. Hun fulgte med 

nordmennene, og de to riddere og mange kvinner og tjenere var sammen med henne. Prioren i 

klosteret sa lite imot dette, for han var redd for nordmennene. Det gikk for seg så fort at ingen 

av danskene visste av det før jomfruen var borte.
311
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Om Agnes forlot klosteret i Quedlinburg på like dramatisk vis som Ingeborg, forteller verken 

welfiske eller rügiske kilder noe om. Hvor lenge Agnes var i Quedlinburg kan vi heller ikke si 

noe sikkert om i dag – vi vet bare at hun har tilbrakt tid i en av de viktigste 

læringsinstitusjonene for adelskvinner i det tyske området. Siden Agnes selv hadde vært i 

kloster, er det mulig at også døtrene hennes tilbrakte tid i ett av klostrene på Rügen før de 

giftet seg. Med Eufemias relativt høye alder da hun giftet seg, kan det tenkes at hun tilbrakte 

tid i et kvinnekloster slik som morenfør hun kom til Norge. Lærdommen og erfaringene fra 

tiden i kloster tok Agnes med seg da hun flyttet til Rügen, sammen med det andre hun hadde 

tilegnet seg ved å ha vokst opp som en welfer. 

I sin tid som dronning var Eufemia kulturbærer og litterær patron. Hun var trolig i 

besittelse av bøker da hun kom til Norge, og hoffet hun kom til hadde et rikt bibliotek.  

Undersøkelsen viser at både Eufemia og Agnes passer inn i mønsteret med kvinner som 

litterære patroner, kvinner som kulturbærere – også i den forstand at de kan ha brakt arven 

videre til døtrene sine; arven fra Braunschweig kan ha blitt ført til Rügen gjennom Agnes sitt 

giftemål med Vitslav II, fra Rügen til Norge gjennom Eufemia, og til Sverige ved Ingebjørgs 

giftermål med hertug Erik. En dronning som var oppdragsgiver for oversettelser av høvisk 

litteratur til et annet språk var noe nytt i norsk sammenheng, men oversettelser av høvisk 

litteratur hadde allerede blitt gjort i Norge før Eufemia. Når det gjelder betydningen av 

oversettelsene Eufemia var oppdragsgiver for, har den vært omdiskutert.  

 

(…)velsedede kongstjenere skulle ta plassen til borgerkrigstidens uslipte hærmenn(…)
312

 

Oversettelsene av riddersagaene som ble påbegynt under Håkon IV var en tilnærming til den 

høviske adferden ved de fremste hoffene i Vest-Europa. Gjennom 1200-tallet hadde de norske 

kongene sterk kontakt med fyrstene rundt om i Europa – i Håkon IVs tid var kontakten med 

øygruppene i vest sterk. Denne kontakten fortsatte under Magnus Lagabøte, men under kong 

Eirik II og kong Håkon V flyttet fokuset mer sør-østover mot Frankrike og østersjøområdet. 

Med kontakten med hoffene i disse respektive områdene, ble også det norske hoffet utsatt for 

påvirkning fra deres høviskhet – og ikke minst ville de norske kongene ta til seg disse 

hoffenes kultur, slik at også det norske hoffet kunne komme opp på deres nivå av høviskhet. I 

denne prosessen ble det nedtegnet verk som skulle være gjeldende for de politiske 

spillereglene for perioden – Kongespeilet og Hirdskråen.   
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Hvorvidt ridderlitteraturens innhold hadde en didaktisk eller underholdende funksjon, 

eller begge deler, og om den var ment som et normgivende supplement til verk som 

Hirdskråen og Kongespeilet, skal ikke diskuteres i denne oppgaven.
313

 Uansett ble denne 

litteraturen brukt for å gjøre en tilnærming – man ville at det norske hoffet skulle oppføre seg 

like høvisk som for eksempel det franske hoffet. Da var det å besitte og benytte seg av 

ridderlitteratur en del av kulturen. I Norge var versjoner av Flores og Blancheflor og Yvain 

Løveridderen allerede kjent og oversatt til norsk i prosaform, mens Hertug Frederik av 

Normandie kan ha vært ukjent da Eufemia satte i gang sitt prosjekt. Med oversettelsene 

Eufemia var oppdragsgiver for ble den høviske litteraturen introdusert for en ny 

fremstillingsform – de ble skrevet på knittelvers. Knittelvers har sin bakgrunn i tysk tradisjon, 

og knittelvers er rimede parvers som er fritt formet med hensyn til rim og rytme. De har som 

regel fire betonte stavelser og et vekslende antall ubetonte i hver verselinje. Eufemiavisene har 

trolig også blitt påvirket fra tyske visetradisjoner, og med Eufemiavisene kan Norge og 

Sverige ha blitt introdusert for balladetradisjonen som etter hvert vokste seg stor. På denne 

måten videreførte Eufemia en litterær trend i Norge startet under Håkon IV, samtidig som hun 

gjorde sagaene mer kontinentale ved å gi dem verseform istedenfor prosaform.
314

  

Likevel er det en forskjell på bakgrunnen for oversettelsene gjort under Håkon IV og 

Eufemia. Mens oversettelsene gjort under Håkon IV ble gjort for å etterligne den høviske 

kulturen ved de viktigste hoffene i Vest-Europa, slik at Norge kom på samme nivå som disse 

landene når det gjaldt høviskhet, er bakgrunnen for Eufemiavisene annerledes – Eufemia lot 

de oversettes i en periode hvor Norge hadde blitt utsatt for en europeisk kulturtilnærming i 

nærmere åtti år (hvis vi setter starttidspunktet ved oversettelsen av den første høviske verket, 

Tristram og Isond), samtidig som mannen hennes Håkon V hadde oversettelsesprosjekter på 

samme tidspunkt, dog religiøs og mer alvorlig litteratur som Mariamirakler og Stjórn. 

I takt med ny kongsideologi, sterkere statsapparat og vektlegging av høviskhet ble det 

oversatt høvisk litteratur i Norge fra Håkon IVs tid, og det er oversettelsene som ble gjort 

under han som blir trukket fram for å eksemplifisere utviklingen av den høviske kulturen i 

Norge. Oversettelsene blir også trukket fra for å vise hvordan man gikk fram for å sivilisere 
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kongens menn, og at de får en politisk funksjon. Arnved Nedkvitne (2004) refererer til Lars 

Lønnroth for å forklare situasjonen for oversettelsene til Håkon IV og Eufemia. Lønnroth 

foreslår at kanskje ble Eufemiavisene til for å sivilisere det svenske hoffet. 

Her anerkjenner Lønnroth Eufemia en større viktighetsgrad av sine oversettelser enn 

det har blitt gjort i en rekke andre fremstillinger, men likevel blir også hans fremstilling 

snever – dersom Eufemia fikk oversatt visene som allianseskaper må motivet bak 

oversettelsene også ha hatt utspring i en politisk agenda. Og hvis Eufemia fikk visene oversatt 

for å «sivilisere det svenske hoffet»
315

 med tanke på Ingebjørgs giftermål med den svenske 

hertugen, kan motivet sidestilles med Håkon IVs påståtte motiv med å sivilisere det norske. 

Uavhengig av motiv for oversettelsene, trengte begge en oversetter. Mens Håkon IV hadde 

sin broder Robert blant sine oversettere, hadde Eufemia også sin(e).  

 

Oversetteren 

Dronning Eufemia hadde ikke klart å få i land oversettelsene uten en oversetter, men 

oversetteren er anonym. I forskningen som har blitt gjort på Eufemiavisene har forsøket på å 

identifisere oversetteren(e), vært ett av de sentrale områdene. Oversetteren har hatt tydelig 

kjennskap til den kontinentale høviske kulturen, i tillegg til å være språkkyndig. Det er ikke 

mange som passer til denne profilen, men én av dem som gjør det er klerken Peter Algotsson. 

Faren hans var lagmannen Algot Brynolfsson, og tilhørte den nærmeste kretsen rundt Magnus 

Ladulås. Peter Algotsson kom dermed fra en av de ledende aristokratiske slektene i Sverige, 

og med hans byrd var han godt kjent med den høviske kulturen. Selv om han i utgangspunktet 

var tiltenkt en geistlig karriere, var det som diplomat og politiker han ble mest kjent – 1279 

ble han utnevnt til Magnus Ladulås’ kansler. Antageligvis ble han involvert i det politiske 

livet betraktelig tidligere, da han var med i et svensk følge til Braunschweig i 1273 for å 

forhandle frem en ekteskapsavtale – en avtale jeg kommer tilbake til i neste del av kapittelet.  

Peter Algotssons karriere i Sverige varte riktignok ikke lenger enn til 1288.  Da måtte han 

søke eksil i Norge, fordi broren hans hadde vært på bruderov. 

 I Norge ble han fort innlemmet i diplomatisk tjeneste, og tidlig på 1290-tallet var han 

med på forhandlinger mellom Norge og England og Norge og Skottland for å få til en 

ekteskapsavtale for den daværende norske kongen, Eirik II. Peter Algotssons diplomatiske 

handlinger ser vi spor etter i blant annet et takkebrev fra 1293. Brevet er fra Edward I av 
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England hvor han takker for falkene, haukene og de andre gavene han har fått tilsendt fra 

Peter Algotsson.  

Peter Algotsson som mulig oversetter av Eufemiavisene er ingen ny tanke, og hans 

posisjon har blitt diskutert tidligere, men ingen har klart å bevise at det var han som ble tildelt 

oppdraget av dronning Eufemia. Hovedproblemet i diskusjonen er at det ikke finnes noen 

kilder som forteller om Peter Algotsson etter midten av 1293, og med det er det mulig at han 

allerede var død da Eufemia kom til Norge i 1299. En nedtegnelse i en islandsk annal fra 

tidlig 1300-tall har blitt brukt som bevis for nettopp dette – den forteller at Biskop Peter av 

Skara i Götaland hadde dødd i 1299. Peter Algotsson var klerk, ikke biskop, og det er mulig at 

han har blitt forvekslet med Biskop Peter av Västerås som døde i Norge i 1299. Det er ingen 

bevis for at Peter Algotsson var død da Eufemia kom til Norge i 1299, og at han ikke nevnes 

etter i 1293 kan like gjerne bety at han ikke ble benyttet som sendebud lenger. Samtidig kan 

besøket hans i Braunschweig være med på å gi ham en enda sterkere tilknytning til 

Eufemiavisene, i hvert fall til Hertug Frederik av Normandie. Peter Algotsson fremstår 

fortsatt som en av de fremste kandidatene til å være den anonyme oversetteren av 

Eufemiavisene.
316

  

 

Oppsummering og foreløpig konklusjon 

Eufemias rolle som litterær patron da hun fikk oversatt disse tre riddersagaene markerer en ny 

retning i det litterære Skandinavia. Sverige ble med dette beriket med ridderlitteratur, 

samtidig som knittelvers ble tatt i bruk, noe som også var nytt i norsk sammenheng. Kapittelet 

har hatt som mål å undersøke hvorfor Eufemia fikk oversatt Hertig Fredrik av Normandie, 

Herr Ivan Lejonriddaren og Flores och Blanzeflor ved å sette tre teser opp mot hverandre – 

Eufemia fikk dem oversatt for hertug Erik, Eufemia fikk dem oversatt på diplomatisk 

grunnlag, Eufemia fikk dem oversatt for Ingebjørg. 

Det har vært ulike måter å underbygge påstanden om at Eufemia fikk gjort 

oversettelsene til hertug Erik, men det har hovedsakelig vært to linjer – fordi hun svermet for 

den kommende svigersønnen sin og fordi hun ville pleie forholdet mellom det norske 

kongehuset og hertugen. Eufemias svermeriske oppførsel beretter bare Erikskrönikan om, og 

om hun hadde et godt øye til denne listige hertugen kan i dag verken bekreftes eller avkreftes, 

men oversettelsene kan settes inn i en større sammenheng enn bare relasjonen mellom 
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dronningen og hertugen. Erikskrönikan beskriver en dronning som visste hva som krevdes for 

å oppføre seg høvisk, og med Eufemias deltagelser på felttog og andre seremonier, må hun ha 

visst hva som krevdes for å være aktør i det politiske spillet. Med det som utgangspunkt er det 

naturlig å anta at oversettelsene ble gjort som en del av allianseskapelsen med Sverige.  

Ifølge epilogen til Hertig Fredrik av Normandie var det keiser Otto som fikk den 

oversatt fra fransk og til tysk. Om det var welferen keiser Otto IV som er denne keiser Otto, 

kan vi ikke fastslå i dag, men med tanke på Otto og hans families litterære virksomhet er 

sannsynligheten stor. I og med verkets tilhørighet til Braunschweig kan det kanskje ha vært et 

av fyrstefamiliens store epos. Rasmusnotatet, koblingen mellom Sverige og Braunschweig og 

Hertig Fredrik av Normandie er vag, men det kan tenkes at det var slik manuskriptet, eller 

broker av dets innhold, ble ført til Skandinavia for første gang. Langt sterkere er koblingen 

mellom Eufemias møte med svenske stormenn i forbindelse med leidangstoget og en 

påfølgende oversettelse av Hertig Fredrik av Normandie, et manuskript som på det 

tidspunktet trolig befant seg i Norge, gitt som gave til en svensk stormann for å styrke 

forholdet mellom Norge og Sverige, og slik sett være et diplomatisk arbeid.  

Når vi ser på tradisjonene for kvinner som litterære patroner, taler de for at det er vel 

så sannsynlig at Agnes kan ha fått med seg Hertig Fredrik av Normandie sammen med andre 

bøker i brudekisten sin da hun giftet seg med Vitslav II. Antageligvis videreførte også Agnes 

mye av det hun hadde lært under oppveksten i Braunschweig til sine egne barn på Rügen, og 

da det ble gjort avtale om giftermål mellom Håkon og Eufemia, fikk Eufemia sin egen 

brudekiste som trolig inneholdt bøker av ulikt slag. Én av disse kan ha vært Hertig Fredrik av 

Normandie.  

Eufemia var oppdragsgiver for oversettelsene av Eufemiavisene, noe som gjør at hun 

føyer seg inn i en vestlig middelaldertradisjon som kvinnelig litterær patron. Dette var likevel 

noe nytt i Norge, og det gjør Eufemia annerledes enn de tidligere norske dronningene. Videre 

ser vi at oversettelsene kan ha blitt gjort for å utøve diplomati rettet mot Sverige, spesielt hvis 

årstallene 1300/01 er de riktige. Samtidig kan innføringen av Hertig Fredrik av Normandies i 

Skandinavia ha vært en gest fra mor til datteren – som vi har sett, var det vanlig at mødre ga 

døtrene sine bøker både som en del av oppdragelsen og som medgift. På den måten kunne hun 

også fremme grunnlaget for datteren Ingebjørg da hun etter hvert skulle skape seg en posisjon 

i Sverige, og eventuelt gjøre det lettere å videreføre tradisjonen fra kontinentet med 

kvinnelige litterære patroner.  
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Kapittel seks 
Konklusjon 

 

Men dronningen, som hadde tenkt seg om både vel og lenge, talte vise ord til sin husbond: 

«Kjære min herre, hva skal vi si når vår sønn kommer tilbake og spør efter sin venninne? Når 

han spør hvor hans kjæreste er, hvor skal vi da si at hun er blitt av? Sannelig er jeg redd han 

vil ta sin død av sorgen over Blancheflor.» «Tenk I over hva vi bør gjøre, kjære hustru,» 

svarte kongen. «Det er Eders sønn, I må trøste ham.» «Husbond, hør da på meg,» sa 

dronningen, «la oss få laget et vakkert gravmæle av marmor og krystall, prydet med gull, sølv 

og emalje, og så sier vi til vår sønn at Blancheflor er død, og forsøker å trøste ham.» «Kjære 

hustru, la oss gjøre det straks,» svarte kongen, (…)
317

 

 

Målet med denne oppgaven har vært å undersøke hvorvidt Eufemia hadde en politisk og 

kulturell rolle som norsk dronning, og i så fall hvordan. Gjennom fire kapitler har vi nå 

gjennomgått en studie for å analysere Eufemias bakgrunn og virke, for å vurdere hennes rolle 

som Norges dronning i perioden 1299-1312. Kildene som omtaler Eufemia direkte er få, og 

de er krevende, men jeg mener likevel det lar seg gjøre å trekke slutninger på bakgrunn av 

denne undersøkelsens funn som er verdifulle for å forstå Eufemias rolle, ikke bare i nasjonal 

sammenheng, men også i europeisk perspektiv. Resultatene kan også peke ut nye retninger i 

studien av både dronningrollen og kvinnerollen i middelalderen. 

 

Oslos middelalderdronning 

Eufemia var den eneste norske middelalderdronningen som hadde hovedsetet sitt i Oslo. Og 

nettopp at Oslo var hovedbasen er et ledd av politikken som hun selv var en del av på flere 

måter. Fyrstedatteren Eufemia kom fra en fremstående familie, og undersøkelsene i kapittel to 

og tre viste at fyrstedømmet Rügen hadde en langt viktigere rolle i det politiske spillet langs 

Østersjøen enn tidligere historikere har villet vedkjenne. Som dansk fanelen var de rygiske 

fyrstene knyttet til den danske kongen, men hvor trofaste de var som vasaller varierte. Vitslav 

II stod på Erik Menveds side gjennom de norske herjingene på 1280-tallet, men sannsynligvis 

syntes han at støtten fra den danske kongen ikke var tilfredsstillende nok da han selv trengte 

hjelp mot den Den tyske orden. I tråd med det det økende fokuset på østersjøområdet, ble det 

naturlig for Vitslav å søke nordover til Norge. For norsk del handlet alliansen om antidansk 
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politikk, forholdet til hansaen – og Halland. Å få kontroll over Halland var en viktig del av 

den norske utenrikspolitikken på slutten av 1200-tallet og inn på 1300-tallet, noe Eufemias 

medgift medvirket til å få gjennomført. Slik hadde Eufemia en politisk rolle som brikke i 

spillet om kontroll av østersjøområdet.  

Da Eufemia forlot fyrstedømmet Rügen på vårparten 1299 til fordel for en fremtid i 

Norge, hadde hun et begivenhetsrikt år foran seg. I løpet av året opplevde hun å bli gift med 

hertug Håkon og dermed bli hertuginne, for så å bli norsk dronning med en påfølgende 

kroning. At Eufemia også ble kronet er en del av det opphøyde synet på dronningen som kom 

som en følge av den nye kongsideologien; kongen var en rex iustus. Slik som kongen stod 

over alle andre menn, stod dronningen over alle andre kvinner, og Kongespeilet forankrer den 

offentlige dronningrollen ved å utnevne dronningen som kongens fremste rådgiver. I tråd med 

dette og utviklingen av et mer profesjonelt statsapparat, ble det også viktig å etterstrebe den 

høviske kulturen. Erikskrönikans beskrivelser av det norske hoffet under julefeiringen i 1302, 

vitner om et hoff som behersket nettopp det høviske. Eufemias oppførsel, som ofte blir 

beskrevet som svermerisk, kan forklares i det høviske – høvisk oppførsel handlet om å vise 

emosjoner. Slik kan den emosjonelle Eufemia forklares ved at hun visste hvordan en kvinne 

av hennes byrd skulle ta imot gjester ved sitt hoff og å gjøre avskjed med dem på høvisk vis. 

Er det mulig å si noe om en kulturell endring under Eufemia? Med Eufemia fikk 

Norge større kulturell innflytelse fra det tyske området. Selv om det allerede hadde vært tyske 

handelsfolk i Oslo som hadde tilført deler av sin kultur lenge før Eufemia kom til Oslo, var 

det naturlig at det var gjennom henne at denne kulturelle innflytelsen ble en del av høviske 

livet; gjennom hennes virke som dronning kan det tenkes at den tyske kulturen fikk en høyere 

status. Eufemia kom fra en familie hvor faren, fyrst Vitslav II, kom fra det rygiske fyrstehuset 

som hadde hersket på Rügen siden den danske erobringen i 1168. Moren, Agnes av 

Braunschweig-Lüneburg, kom fra det tyske huset Welfen; en mektig fyrstefamilie med 

medlemmer som Henrik Løve, keiser Otto IV og hertug Albrecht. Denne familien var sentral i 

den politiske situasjonen i Europa gjennom middelalderen, men de var også viktige for den 

kulturelle utviklingen. Både på Løves og Otto IVs tid var litteratur og trubadurtradisjonen 

høyt prioritert blant welferne. Denne kulturelle virksomheten var en del av balasten Eufemias 

mor fikk med seg da hun ble giftet bort til den rygiske fyrsten og fikk sin nye framtid ved 

Østersjøen. Trolig hadde Agnes’ bakgrunn påvirkning på det rygiske hoffet, noe vi blant 

annet ser hos sønnen og minnesangeren Vitslav III, og hos Eufemia. Slik som Agnes brakte 

med seg sin kulturelle bakgrunn til Rügen, gjorde også Eufemia det da hun kom til Norge. 

Den tyske påvirkningen her har vært underkjent i den tidligere forskningen, noe også arbeidet 
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med denne oppgaven har avdekket. Eufemiavisene er uløselig knyttet til dronning Eufemia, og 

det er nettopp visene tidligere forskning har blitt lagt vekt på – da spesielt i et forsøk i forklare 

hvorfor de ble oversatt. Likevel er det også sider ved motivforklaringen som er blitt oversett. 

 

Eufemiavisene – hvorfor ble de oversatt til svensk? 

I forskningen har spørsmålet om hvorfor de ble oversatt til svensk vært det sentrale, og det har 

også vært en av problemstillingene i denne oppgaven. Tesen om at Eufemia fikk oversatt 

Hertig Fredrik, Herr Ivan Lejonriddaren og Flores och Blanzeflor på grunn av hertug Erik 

var P.A. Munch den første til å lansere. Slik som antagelsene om at Vitslav II var Eufemias 

morfar, har Munchs teser omkring Eufemiavisene også blitt adaptert av de fleste historikere, 

litteraturvitere og filologer opp til våre dager. I diskusjonen rundt Hertig Fredriks oversettelse 

avfeide Carl Ivar Ståhle forslagene om alternative forklaringer til visenes oversettelser; «det 

må være som P.A. Munch hevdet, oversettelsene ble gjort for hertug Erik».
318

 Men må det 

være slik? Denne oppgavens undersøkelser kan ikke gi noen endelige svar på hvorfor 

oversettelsene ble iverksatt, men den kommer med nye forslag til motiver. I forsøket på å 

svare på denne problemstillingen satte jeg tesen om at Eufemiavisene ble oversatt for 

Ingebjørg opp mot tesen om oversettelsene ble gjort som en del av prosess for å skape seg en 

«stemme», og den mer etablerte tesen om at oversettelsene ble gjort på grunn av hertug Erik. 

Tesen om oversettelser gjort for Ingebjørg er original, og slik jeg ser det, er denne tesen like 

plausibel som P.A. Munchs.  

 

Politisk og kulturell aktør 

I sammenheng med at Hertig Fredrik av Normandies manuskripter opererer med ulike år for 

oversettelsestidspunkt, har det ledet til undersøkelser for å finne svar på hvorfor den ene visa 

kan ha blitt oversatt i 1300/1301. De aller fleste, blant annet Wieselgren og Beckmann, har 

blitt avvist når de har forsøkt å argumentere for at Eufemia kan ha fått satt i gang et 

oversettelsesprosjekt uten at det var med tanke på hertug Erik, for uten hertug Erik – ingen 

grunn til oversettelser. Eller? Eufemia deltok på det norske felttoget, hun deltok på 

forskjellige seremonier og hun beseglet brev. Slik fungerte hun som aktør i det politiske 

spillet, men det kan også tenkes at oversettelsene av Eufemiavisene var en del av 

allianseinngåelsen mellom Norge, Sverige og Rügen. Håkon og Eufemias datter, Ingebjørg, 

ble født først i 1302, så dersom dateringen 1300/1301 stemmer, ble det ene verket oversatt før 
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Ingebjørg ble født. Da er hertug Erik foreløpig ikke aktuell som kommende svigersønn, og 

motivet måtte være et annet. Mye tyder på at Vitslav og Håkon tidlig planla en svensk 

innlemmelse i alliansen. Derfor er det mulig at Eufemia fikk oversatt Hertig Fredrik av 

Normandie og de to andre Eufemiavisene for å pleie forholdet med Sverige på høvisk vis. Slik 

ble ikke bare Sverige introdusert for høvisk litteratur på svensk for første gang, men trolig var 

det med visenes verseform at Skandinavia ble introdusert for balladen.  

Ofte blir middelalderhistorien karakterisert som historien om konger og kriger. Dette 

er selvsagt satt litt på spissen, men det er i all hovedsak elitens historie som er bevart, krig var 

normaltilstanden og det er for det meste menn kildene beretter om. Kan innfallsvinkelen for å 

få større innblikk i kvinnenes funksjon være å se på kvinners forhold til litteratur? Kvinner 

som litterære patroner i norsk sammenheng er en uutforsket mark, og slik jeg ser det 

representerer denne oppgaven noe nytt. For det første har undersøkelsen vist at Eufemia kan 

ha brukt oversettelsene som et diplomatisk virkemiddel for å pleie forholdet til Sverige hvor 

hertug Erik var en del av hoffet. Som et resultat ville Norge og Sverige da få en felles 

hoffkultur. Slik kan hun gjennom denne prosessen ha utøvd både en politisk og kulturell rolle. 

For det andre har undersøkelsen vist at Eufemia kan ha oversatt visene med tanke på 

Ingebjørgs fremtid i Sverige. 

Bøker var en viktig del av barneoppdragelsen hos samfunnets øvre lag. Allerede på 

300-tallet uttalte Hieronymos at det var mødrenes oppgave å gi barna en moralsk oppdragelse. 

Det innebar blant annet en innføring i den litterære verden. Og hans tanker ble videreført av 

flere; i Reggimento e Costumi di Donna fra begynnelsen av 1300-tallet, tar Francesco di 

Barberino det for gitt at det var moren som skulle stå for barns oppdragelse og første 

undervisning. Han påpeker videre betydningen av at kvinner skulle lære å lese og skrive, 

spesielt i tilfelle land skulle tilfalle henne, slik at hun skulle stå bedre rustet til å styre. Å velge 

ut lesestoff var en sentral del av prosessen. Sentralt var det også å få litteraturen oversatt. 

Spesielt religiøs litteratur var viktig i første omgang, siden den ble skrevet på latin og få 

kvinner lærte latin. I tidlig middelalder var det hovedsakelig religiøs litteratur som ble 

oversatt og som fulgte kvinner fra hjemstedet og til sitt nye da de giftet seg, men i løpet av 

1200-tallet ser vi at det også at verdslig litteratur ble innlemmet.  

De unge kvinnene som ble giftet bort var ofte brikker i et politisk spill, og da de ble 

giftet bort måtte de gjerne reise langt fra området hvor de hadde vokst opp. Litteraturen de 

fikk med seg kunne da i tillegg til å være dannende og underholdende, også fungere som en 

slags trygghet – det var noe kjent de kunne forholde seg til. Slik fungerte kvinner som 
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transnasjonale kulturbærere og var en viktig del av kulturspredningen i Europa. Et godt 

eksempel på det er Eufemia, Oslos middelalderdronning. 

 

En siste refleksjon 

Til slutt vil jeg vende tilbake til sitatet i innledningen hentet fra Norsk historie, som er en av 

de mest brukte pensumbøkene for eldre norsk historie på universitetsnivå, og dermed 

representativ for den brede historieformidlingen. Forfatterne påpeker at den kvinnehistoriske 

forskningen gjort innenfor norsk middelalder er relativt begrenset, og at det ikke foreligger 

begrepsapparat eller nok empiri til å gjøre norsk middelalder til en kjønnet historie. Det 

kommer også tydelig fram i boka. I personregisteret i boka står ett sidetall oppført på 

Eufemia, og den aktuelle siden er en del av en behandling av Norges økonomiske inntekter i 

høymiddelalderen. I den sammenheng vises det til dronningenes medgift, og der det kommer 

til Eufemia, påstås det at hennes medgift ikke var kjent. Dette til tross for at kildene kan 

fortelle om Eufemias medgift og hva den ble brukt til.  

Når boken tar for seg utviklingen av elitens kultur fra 1240-1319, er det Håkon IVs 

høviske prosjekt som blir vektlagt. Det interessante i denne sammenheng er at prosjektet 

Håkon IV oppdragsgiver for, blir sett på som et slags prosjekt for å gjøre hele det norske 

høvisk på kontinentalt vis. Det er en gjengs oppfatning. I Norsk historie nevnes ikke Eufemia 

i den sammenheng som litterær patron. Når Eufemiavisene, som denne dronningen er uløselig 

knyttet til, blir omtalt, er det kun få som har hevdet at dronning Eufemia kan ha bestilt 

oversettelsene for å tilrettelegge for datterens framtid i Sverige – eller at det kan ha vært for å 

påvirke den svenske hoffkulturen ved å oversette høvisk litteratur til svensk. Det er påfallende 

at Håkon IVs oversettelser blir sett på som en modernisering i takt med den kontinentale, 

høviske kulturen av det norske hoffet, mens det store flertall har hevdet at Eufemias 

oversettelser ble gjort til én mann, hertug Erik. På grunn av følelsene hennes for hertugen.  

 

Kildene vi har fra middelalderen domineres fortsatt av menn. Likevel har vi levninger som 

kan være med på å fortelle mer om kvinners liv og kvinners funksjoner gjennom middelalder. 

Kanskje ved å gå gjennom kildene på nytt med nye øyne og ved å nærlese kilder som ikke har 

vært i utstrakt bruk tidligere, kan det bidra til at vi får en mer kjønnet fremstilling av den 

norske middelalderhistorien.   
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Avskjedens time var inne, og de bød hverandre varmt farvel. Hertug Frederik red 

tilbake til de andre herrer og gav dem sin hjertens takk, før de skiltes og hver red 

hjem til sitt, glad og fro som han var kommet. Og dermed var bryllupsfesten over. 

(Hertug Frederik av Normandie, s 116) 
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