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Bildet på forsiden er hentet fra en engelsk arkivkatalog fra 1323. Det engelske riksarkivet ble dette 
året reorganisert. Under arbeidet laget arkivaren en katalog over alt som befant seg i det kongelige 
skattkammeret. Dokumenter og brevskrin ble merket med tekst eller symboler som også ble ført inn i 
margen på katalogbladene. Slik var det mulig å finne igjen det som var katalogisert. Ved siden av en 
opptegnelse av brev Alv etterlot seg i England, ble et bjørnehode i grime tegnet i margen. Det er den 
eneste avbildningen som er bevart av Alvs segl.1 

                                                 
1 Bildet er hentet fra Halvard Trætteberg, Borg i segl, mynt og våpen Oslo 1967. 
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Emnet for denne oppgaven er den østnorske stormannen Alv Erlingssons rolle i de politiske, 

økonomiske og militære konfliktene i Norden på 1280- tallet. I tiden etter Magnus Lagabøtes død 

i 1280 oppsto det alvorlige konflikter mellom ulike nordiske aktører. Den norske kongemakten 

havnet i krig med de tyske hansakjøpmennene og med den danske kongemakten. Innad i det 

norske riket var makten fraksjonert mellom flere politiske aktører. Kong Eirik Magnusson 

residerte i Bergen og omga seg der med en gruppe innflytelsesrike stormenn. Samtidig var en 

tredjedel av riket utskilt som et mer eller mindre uavhengig fyrstedømme, med Oslo som 

maktsentrum. Her residerte kongens yngre bror, hertug Håkon Magnusson. 

Alv Erlingsson var sysselmann i Borgarsyssel og spilte etter hvert en viktig rolle på den 

storpolitiske arenaen. Hans navn ble knyttet til kaperaksjoner rettet mot tyske handelsskip og 

plyndringsaksjoner rettet mot den danske kysten. I 1285 ble han forhøyet til jarl, med fyrstelige 

rettigheter i Borgarsyssel. Forholdet mellom hertug Håkon og Alv jarl var imidlertid ikke godt. 

Etter at hertugen ble myndig i 1284 eskalerte konflikten mellom de to, og i 1287 kullminerte det 

med Alvs totale nederlag i Norge. Han tapte et militært sammenstøt med hertugens styrker, ble 

lyst fredløs av kongen, og måtte flykte fra landet. Hans rolle i storpolitikken var utspilt. Etter tre 

år som landflyktig ble han arrestert og henrettet av den danske kongens menn. 

Alv i historieforskningen 

Alv Erlingssons rolle i det politiske spillet som foregikk på 1280- tallet har i norsk 

historieforskning fortonet seg som noe av en gåte. I løpet av de ca. 160 årene som har gått siden 

historiefaget ble etablert som en vitenskapelig disiplin i Norge, har Alv representert et problem 

som historikerne har hatt vanskelig med å forklare. 

Det norske historiefaget oppsto i et samvirke med statsdannelsen på 1800- tallet.  De 

første norske middelalderhistorikerne, Rudolf Keyser og særskilt Peder Andreas Munch, bør ses i 

sammenheng med statsbyggingsprosjektet og den nasjonalromantiske stemningen som preget 

norske elitemiljøer. Det er min oppfatning at de nasjonale rammevilkårene det norske 

historiefaget oppsto i, har fungert konstituerende for forskningens syn på Alv Erlingsson. P. A. 

Munch var den første som analyserte alle de tilgjengelige kildene fra norsk middelalder på en 

vitenskapelig måte. Han var således den første historikeren som formulerte hypoteser om 

sammensetningen i det politiske miljøet Alv opererte i. Hans fremstilling bygger på hans egne 

kildekritiske vurderinger, mange av disse står i dag uutfordret. Munchs vurdering av kildene er 

derfor gjenstand for mye oppmerksomhet i denne oppgaven. Munch hadde et grunnleggende 

positivt syn på den norske kongemakten og den politikken de norske kongene uttøvde. Kong Eirik 

Magnusson fremstår som lite handlekraftig, men grunnleggende god.1 Den politikken Alv og 

                                                 
1 Dette kommer til utrykk på en rekke måter i Munchs historiske fremstilling. Jeg vil her illustrere det med to 
eksempler: Munch utelukker at den norske kongen kan ha vært delaktig i mordet på Erik Klipping i 1286. Dette 
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andre var utøvere av var for Munch vanskelig å forene med hans syn på hva det norske 

middelalderkongedømmet representerte. Politikken beskrives derfor som resultatet av komplotter 

og politiske konspirasjoner, utført mot kongen av korrupte aktører med egenrådige mål.2 Munch 

har tillagt Alv noen karakteristiske personlige egenskaper for å forklare hans adferd:  

Han har sikkert haft noget raskt og uforfærdet i sit Væsen[…]3  

Uagtet Alf Erlingssøn aabenbart udrettede mere ondt end godt i den korte Tid, han havde 
noget at sige og tildrog sig Opmerksomheden, og hans Undergang derfor neppe var til 
Skade for Riget, maa han dog have været en højst merkelig Personlighed, der især gjorde et 
mæktig Indtryk paa den store hob, hvorfor ogsaa hans Navn endnu lever i Folkesagn og 
Folkeviser.4 

Munchs syn har gitt gjenklang i senere historieforsknings forståelse av de begivenhetene Alv tok 

del i. Alexander Bugge behandler Alvs handlinger under kapitteloverskriften ”eventyrpolitikk”5. 

Med bakgrunn i Alvs handlinger beskriver J. E. Sars perioden på begynnelsen av 1280- tallet som 

preget av at enkeltstående episoder der lykkejegere og eventyrere oppnår midlertidig suksess, men 

bekjempes av kongemakten.6 Også da den nasjonalromantiske historieskrivingen ble kritisert og 

nye innfalsvinkler tok over, endret bildet av Alv seg lite i historikernes fremstillinger. Edvard 

Bulls artikkel om Alv i Norsk Biografisk Leksikon fra 1923 oppsummeres med at: ”Nogen virkelig 

politisk tanke har Hr. A. neppe […] hat; han er aapenbart en ren eventyrer.”7 Andreas Holmsen 

beskriver Alv som ”den krigerske herre” og mener hans opptreden fra kongemaktens synspunkt 

(representert ved hertug Håkon) må ha fortonet seg som ”begynnelsen til enden for hele den 

norske stats- og samfunnsorganisasjon.” Holmsen fortsetter imidlertid med å moderere Alvs 

betydning: ”Så galt var det nå ikke […] det foregikk samtidig andre ting i Håkons hertugdømme 

som i virkeligheten betydde mer enn hva en enkelt høyadelig eventyrer kunne finne på…”8 I Kåre 

Lundens fremstilling møter vi den ”kjekke herr Alv” hvis handlinger oppsummeres som ”herr 

Alvs eventyrligheter”.9 

Knut Helle har kritisert Munch på flere punkter i hans fremstilling av det politiske miljøet 

i Norge på Alvs tid. Han har med rette påpekt at flere av Munchs hypoteser mangler 

overbevisende kildegrunnlag. Han poengterer at det knytter seg spesielle problemer med Alv 

                                                                                                                                                         
begrunnes ikke på bakgrunn av kildekritiske vurderinger, men fordi ”den norske Konges Charakteer [synes] at 
have været alt for aaben og hæderlig til at han skulde villet besudle sig med Deelagtighed i et saa skjendig 
Forehavende”. P. A. Munch, Det norske Folks Historie, Bind 4:2, Christiania 1859, s. 135. Et annet eksempel er 
at han mener at kildenes opplysning om at 260 av Alvs menn ble drept ikke kan tydes på andre måter enn at det 
har stått et slag. Dette fordi det er utenkelig at kongemakten skal ha drept så mange menn med kaldt blod. 
Munch, s. 138.  
2 Se for eksempel Munch, s. 123. 
3 Ibid., s. 119. 
4 Ibid., s. 183. 
5 Alexander Bugge, Norges historie, fremstillet for det norske folk. Tidsrummet 1103 - 1319, Bind 2:2, Kristiania 
1916, s. 324ff. 
6 Johan Ernst Sars, Samlede værker, Bind 2, Kristiania 1911, s. 577ff. 
7 Edvard Bull, "Alv Erlingsson," i Norsk biografisk leksikon Kristiania 1923. 
8 Andreas Holmsen, Norges historie: fra de eldste tider til 1660 Oslo 1977, s. 310. 
9 Kåre Lunden, Norge under Sverreætten, 1177-1319: høymiddelalder Oslo 1976, s. 438. 
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Erlingssons stilling i rikssyringen. Dette fordi Alvs angivelige private politikk med til dels 

uheldige konsekvenser for riket, er vanskelig å forene med at hans makt og innflytelse økte i 

Norge i etterkant. Selv er Helle forsiktig med å formulere presise hypoteser angående Alvs rolle, 

fordi kildematerialet er tynt. På vesentlige punkter opprettholder han likevel Munchs syn. Han 

mener at Alv var uttøver av en privat og kortsiktig politikk, og at handlingene i 1284 og 1285 står 

i et motsetningsforhold til den politikken den kongelige regjeringen i Bergen førte. Han 

karakteriserer Alv som en ”mann som i stor utstrekning førte sin egen politikk. I forhold til 

rådsregjeringen i Bergen var han helst noe av en outsider”. At hans makt og innflytelse økte 

forklarer Helle med at Alv hadde vist en militær styrke som gjorde han til ”en mann som ikke var 

til å komme utenom.”10 

Vi kan tegne en linje fra den nasjonalromantiske historieskrivingen i tradisjonen etter P. 

A. Munch, til den historiske materialismen som fikk sitt gjennomslag ved Edvard Bull og ble 

videreutviklet av hans elever, først og fremst Andreas Holmsen. Linjen fortsetter videre til Knut 

Helles funksjonalistiske perspektiv. Men selv om historiefaget i løpet 160 år har endret seg 

betydelig hva angår metoder og teorietiske perspektiver, har bildet av Alv endret seg lite. Som 

historisk person har han blitt stående i en særstilling, som et historisk unntak som ikke fulgte 

normene i det samfunnet han levde i. Enten fremstår han som en irrasjonell eventyrer, eller som 

uttøver av en privat politikk som sto i et motsetningsforhold til den norske statens strategiske 

interesser. Han oppførsel måtte bringe han i konflikt med den norske statsmakten og derfor føre til 

hans fall. 

Et statssentrert paradigme? 

Thomas Kuhn hevder at vitenskapelig virksomhet foregår innenfor rammene av paradigmer. Han 

definerer et paradigme som et sett av fremgangsmåter, regler og teorier som er anerkjent av de 

ledende vitenskapsmenn i et felt. Paradigmet legger rammene for hva slags problemer forskere 

forsøker å løse, og fungerer som redskap for å løse disse problemene. Vitenskapelige kriser 

oppstår når det rådende paradigmet ikke er i stand til å løse spesielt vanskelige problemer – i 

Kuhns begrepsbruk kalt ”anomalier”.11  

Det er ikke min hensikt å identifisere og avgrense et rådende paradigme i norsk 

middelalderforskning. Jeg mener likevel at det er mulig å identifisere et premiss som har gjort seg 

gjeldene i norsk middelalderforskning fra Munchs dager til i dag, som gjør det hensiktsmessig å 

operere med begrepet paradigme. Dette premisset er at kongedømmets strategiske interesser 

danner utgangspunktet for å analysere politisk handling. Jeg vil raskt skissere opp hvordan jeg 

mener dette kommer til uttrykk på forskjellige måter i norsk historieskriving. 

                                                 
10 Knut Helle, Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150 - 1319 Oslo-Bergen-Tromsø 1973, s. 355. Helles 
syn på Alv som en outsider kommer også til uttrykk ved at Alv ikke er tatt med i rullebladet over rådgivere i 
perioden 1280-1319 i samme bok. 
11 Thomas S. Kuhn, Vitenskapelige revolusjoners struktur, overs. Lars Holm-Hansen Oslo 2002. kap. II – VI 
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Hos Munch tar historien form som en nasjonal fortelling, der de enkelte begivenheter og 

aktører vurderes i forhold til sin betydning for nasjonens historie. Et grunnleggende poeng i 

moderne forskning på nasjonalisme er at en nasjonal diskurs virker statssentraliserende på 

historieskrivingen. Det vil si at nasjonens (folkets) historie blir gjort identisk med statens historie. 

Munchs historieverk ”Det norske folks historie” er således fortellingen om den norske 

kongemaktens historie. Dette virker konstituerende for Munchs analyse av politiske handlinger og 

utviklingslinjer, vurderingen av en aktørs rolle vurderes opp mot kongedømmets behov og 

interesser. 

I Bulls og Holmsens marxistisk orienterte innfallsvinkel er maktforholdet mellom 

samfunnsklassene nøkkelen til å forstå historisk utvikling. Implisitt i en slik tilnærmingsmåte 

ligger at aristokratiet forstås som en mer eller mindre enhetlig gruppe med felles objektive 

interesser. Holmsens hypotese om redskapskongedømmet går i korte trekk ut på at kongedømmet 

som institusjon ble utnyttet av aristokratiet som ville gjennomføre sin egen politiske agenda og 

opprettholde sin økonomiske utbytting av lavere samfunnsklasser.12 Med andre ord handlet 

aristokrater ”gjennom” staten. Det impliserer at politisk handling analyseres som et uttrykk for 

statens politikk, om enn indirekte på vegne av det jordeiende aristokratiet. 

I de innflytelsesrike bøkene ”Norge blir en stat” og ”Konge og gode menn”, utvikler Helle 

en funksjonalistisk modell som skiller seg fra tidligere forskning. Han kritiserer den historisk- 

materialistiske skolen fordi den har en forhåndsbestemt oppfatning av maktforhold som ikke i 

tilstrekkelig grad er bygget på prøving av kilder. Helle undersøker kildene med det mål å finne ut 

hvem de politiske beslutningstakerne var og hvordan beslutninger ble tatt.13 Han betoner 

samspillet mellom den personlige kongemakten på den ene siden og aristokrater og lokale leder på 

den andre. Utgangspunktet for Helle er likevel statens politikk og hovedspørsmålet er hvordan 

politiske institusjoner vokste frem. I analysen av politiske handlinger gir det seg utslag i at data 

vurderes for eller i mot det som er hans prosjekt – å dokumentere den norske statens vekst og 

institusjonalisering. Lars Hermanson har kritisert dansk historieskriving for å ha vært skrevet 

innenfor et ”statssentraliserende evolusjonsperspektiv”.14 Slik kritikk kan også rettes mot Helles 

funksjonalistiske modell. Dette fordi politiske relasjoner, maktforhold og politiske aktørers 

handlinger blir vurdert opp mot det Helles modell måler – den norske statens ekspansjon og 

utvikling. 

Jeg mener derfor at Munchs nasjonalromantiske historiesyn, den marxistisk orienterte 

modellen og Helles funksjonalistiske modell, bindes sammen ved at alle, på hver sin måte, setter 

statsmakten i sentrum for analyse av politisk handling. Slik sett tilhører Munch og Helle begge et 

paradigme som kan betegnes som statssentrert. 

                                                 
12 Holmsen, s. 188-351. 
13 Helle, s. 13. 
14 Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt: en studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark Göteborg 
2000, s. 23. 
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Jeg mener historikeres forståelse av Alv har sammenheng med at politikk har blitt 

analysert på denne måten. Hans handlinger har ikke vært lett å forene med det bildet av politisk 

samhandling det rådende paradigmet legger opp til. Kaperaksjonene fremstår som kriminelt 

fribytteri, konflikten med hertug Håkon som et opprør mot statsmakten. I det statssentrerte 

paradigmet fremstår derfor Alv som en anomali. Kuhn hevder at vitenskapsmenn som fortolker 

data innefor et paradigme, i møte med en anomali vil reagere ved å gi teorien ad hoc 

modifikasjoner for å fjerne åpenbare konflikter.15 Slik kan vi forstå hvorfor så mange historikere 

har benytter eventyrmetaforen i beskrivelser av Alv. Forstått som et historisk unntak, en 

irrasjonell eventyrer eller en outsider, representerer ikke Alv en trussel mot de rammebetingelsene 

som er fastsatt av paradigmet. Spørsmålet blir da: Trenger vi et nytt paradigme? 

Et nytt paradigme i internasjonal forskning 

I de siste tiårene har en rekke middelalderforskere rettet kritikk mot eldre forskning. Den har blitt 

kritisert for å være bundet i teleologiske eller anakronistiske perspektiver i sin behandling av 

politisk organisasjon og politisk samhandling i middelalderen. Teleologisk i den forstand at 

forskningen har lagt for mye vekt på de fenomener som peker frem mot dannelsen av de moderne 

territorialstatene. Anakronistisk fordi politikk tidvis har blitt analysert som om middelalderens 

kongedømmer var organisert som moderne territorialstater.16 

Et fellestrekk med forskerne som har kommet med slik kritikk er at de er opptatt av at 

maktforhold og politisk organisasjon var variert og kunne ta mange former. Den britiske 

historikeren Susan Reynolds mener at de politiske enhetene som ikke utviklet seg til 

nasjonalstater, ikke har blitt gitt samme historiske ”tyngde” som kongedømmer eller andre enheter 

som har ”overlevd” som nasjonalstater. Hun mener videre at dette skyldes en teleologisk måte å 

tenke på - at kongedømmene utviklet seg til moderne nasjonalstater gjøres til argument for at de 

var sterke politiske enheter og at de inspirerte til samhold, felles identitet og solidaritet innad, i 

større grad enn enheter som ikke utviklet seg til dagens nasjonalstater.17 I Sverige har Harald 

Gustafson inntatt et lignende syn. Han mener man heller enn å snakke om stater i middelalderen 

bør snakke om at det pågikk en prosess mot utviklingen av stater, der resultatet ikke var gitt.18 

Statsviteren Charles Tilly har vært opptatt av at den organisasjonsformen som senere 

utviklet seg til territorialstaten, kun var en av mange organisasjonsformer,19 og at det i 

                                                 
15 Kuhn, s. 80. 
16 Den vanlige definisjonen av en stat er den gitt av Max Weber: En institusjon som har monopol på legitim 
voldsbruk i et territorium. Se for eksempel Allan G. Johnson, The Blackwell Dictionary of Sociology Cambridge, 
Mass. 1995. 
17 Susan Reynolds, Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300 Oxford 1997, s. 251f. 
18 Harald Gustafsson, Gamla riken, nya stater. Statsbildning, politisk kultur och identitetar under 
Kalmarunionens ullösningsskede 1512 - 1541 Stockholm 2000, s. 20. 
19 ”Empires, city-states, federations of cities, networks of landlords, churches, religious orders, leagues of 
pirates, warrior bands, and many other forms of governance prevailed in some parts of Europe at various times 
over the last thousand years” Charles Tilly, Coercion, Capital and European States AD 990-1992 Oxford 1992, 
s. 5. 
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middalderen går an å snakke om en rekke forskjellige statslignende enheter i tillegg til de 

enhetene som utviklet seg til territorialstaten.20 Hendrik Sproyt har vært opptatt av å vise at 

politisk organisasjon også kunne foregå uten at organisasjonene var knyttet til fast avgrensede 

territorier. Kirken, føydale troskapsbånd og det tysk-romerske riket er eksempler på slik 

”nonterritorial organization”.21 Den tyske historikeren Gerd Althoff har beskrevet 

middelalderkongedømmene som ”lappetepper av politisk legitimitet”22, og James Given mener å 

ha vist at kongedømmene England og Frankrike ikke hadde monopol på legitim voldsbruk innen 

sine egne territorier. Han mener aristokrati, laug, landsbyer, byer og kirken uttøvde legitim makt 

ved siden av kongedømmene.23 

De overnevnte forskernes kritikk og perspektiv åpner for å stille noen grunnleggende 

spørsmål om politisk maktutøvelse og politiske relasjoner i middelalderen. I stedet for å fokusere 

på institusjonell maktutøvelse, uttrykt gjennom middelalderstatenes formelle hierarki, har mange 

av disse forskerne fremhevet viktigheten av personlige forbindelser mellom mektige personer. For 

å illustrere dette vil jeg trekke frem noen eksempler fra forskningslitteraturen. 

Lars Hermanson har forsket på dansk politisk kultur på 1100- tallet. I 

doktorgradsavhandlingen Släkt, venner och makt hevder han at den politiske eliten i Danmark 

benyttet seg av et levende nettverk av venner og slektninger for å uttøve politisk makt. Uformelle 

sosiopolitiske relasjoner som kunne ta en rekke former, var viktigere for ens posisjon innenfor det 

sosiale hierarkiet enn formell tittel. En slik form for maktutøvelse var viktigere enn institusjonell 

makt, representert ved kongemakten.24 

En lignende undersøkelse har blitt gjort av den britiske historikeren Eleanor Searle. Hun 

har studert maktforholdene i Normandie på 1000- tallet, og hevder at uformelle personlige bånd 

var viktigere enn territorielle vasallbånd i utøvelsen av reell makt. På bakgrunn av funnene sine 

har hun satt spørsmålstegn ved om føydalmodellen speiler de faktiske forholdene i middelalderens 

Europa.25 

I Norge har Sverre Bagge hatt en lignende tilnærming til konfliktene som beskrives i 

Heimskringla. Han avviser at konfliktene bør forstås som metaforer for underliggende 

samfunnsmotsetninger, eller som en konflikt mellom staten (representert ved kongemakten) og 
                                                 
20 Det er vanskelig å avgrense begrepet ”politisk enhet” på en meningsfull måte, men det er vanlig å regne med 
at det eksisterte rundt 1000 enheter som hadde en mer eller mindre uavhengig posisjon i Europa rundt år 1300. 
Den historiske utviklingen har ført til en drastisk reduksjon i antall slike enheter. I år 1500 var det ca. 500, i år 
1789 ca. 350. Ved inngangen til det 20. århundre var det 19. Charles Tilly, "Reflections on the History og 
European State Making," i Conquest and Coalescence, red. Marc  Grengrass London 1995, s. 15. 
21 Hendrik Spruyt, The Sovereign State and its Competitors: An Analysis of Systems Change Princeton 1994. 
22 Gerd Althoff, Verwante, Freunde und Getreue Darmstadt 1990. 
23 James Given, State and Society in Medieval Europe - Gwynedd and Languedoc under ouside rule London 
1990. 
24 Hermanson, s. 23f. 
25 Eleanor Searle, Predatory kinship and the creation of Norman power, 840-1066 Berkley 1988. Angående 
føydalmodellen har Susan Reynolds formulert en lignende kritikk: “Status and duties were very loosely 
correlated and status seems to have derived more from wealth and style of life than from position in anything one 
could call a feudal pyramid of tenure.” Reynolds, s. 223. Se også Susan Reynolds, Fiefs and vassals : the 
medieval evidence reinterpreted Oxford 1994, s. 3ff. 
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opprørske stormenn. Bagge hevder at konfliktene snarere bør forstås slik Snorre beskriver dem: 

Som konflikter mellom mektige individer, der kongen måtte opptre etter de samme spilleregler 

som de andre aktørene. Personene i Heimskringla ses som rasjonelle aktører som utnytter sosiale 

og personlige bånd for å oppnå egen makt.26 

Ingen av de overnevnte historikernes konklusjoner bør ukritisk tas til inntekt for at det 

også var slik i Norge på slutten av 1200- tallet. De overnevnte forskningsarbeidene omhandler en 

tidligere periode enn da Alv opererte, og bortsett fra Bagge, andre steder enn den arenaen Alv 

opptrådte på. I Norge på slutten 1200- tallet hadde statsutviklingen nådd lenger. Jeg vil likevel 

hevde at forskjellen mellom det norske høymiddelalderkongedømmet og de samfunn som har vært 

gjenstand for overnevntes historikeres studier, kan betraktes som en gradsforskjell, ikke en 

vesensforskjell. Selv om Helle nok har rett i at den makt som ble uttøvd av kongene gradvis ble 

mer institusjonell, betyr ikke det at eldre og konkurrerende organisasjonsprinsipper ikke fortsatt 

kunne gjøre seg gjeldene i høymiddelalderens Norge. 

Det jeg akter å gjøre er å kombinere disse forskernes perspektiver for å komme frem til et 

alternativt teoretisk rammeverk for å analysere Alvs handlinger og hans rolle i det politiske 

miljøet han opererte i.  

Et metodisk utgangspunkt for å analysere konfliktene på 1280- tallet 

Et av Kuhns viktigste poenger er paradigmene utgjør fullstendige forklaringsuniverser med sin 

egen innebygde logikk. Det er derfor ikke mulig å avvise funn gjort innefor rammene av et 

paradigme ved å vise til et annet paradigme, fordi slik argumentasjon alltid vil være sirkulær.27 

Kuhns paradigmebegrep gjelder forskeres analytiske begreper, metoder og teorier. Paradigmene 

kan således ikke overføres direkte til analytiske redskap jeg kan bruke i denne oppgaven. Men 

med utgangspunkt i ulike paradigmer er det mulig å utlede hypoteser om realhistoriske forhold. 

Disse hypotesene kan prøves mot hverandre, og det kan vise seg at den ene hypotesen er bedre 

begrunnet enn den andre. Hypotesene vil da ha form av det Weber kaller idealtyper:  

…en teoretisk konstruksjon som skal skape størst mulig begrepsmessig klarhet fra en 
spesiell synsvinkel, […] den er ikke en konkret empirisk representasjon av virkeligheten, 
og heller ikke en normativ modell. […] Det vil alltid finnes alternative konstruksjoner av 
den historiske mangfoldighet avhengig av kulturell betydning og perspektiv.28  

På bakgrunn av de to alternative paradigmene jeg har skissert opp, vil jeg konstruere to idealtyper 

for å analysere politisk samhandling: en statssentrert idealtype og en aktørsentrert idealtype. Jeg 

vil understreke at dette er to teorietiske konstruksjoner som bare delvis speiler 

motsetningsforholdet mellom konkurrerende perspektiver i forskningslitteraturen. Eksisterende 

faglitteratur kan altså ikke uten videre plasseres i en av disse to båsene. De er ment som teoretiske 
                                                 
26 Sverre Bagge, Society and politics in Snorri Sturluson`s Heimskringla Berkley 1991. og Sverre Bagge, 
"Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen," Historisk Tidsskrift 65 (1986). 
27 Kuhn kaller dette paradigmenes innkommensurabilitet. Kuhn. kap. IX, se særskilt s. 102, 107. 
28 Sosiologisk leksikon,  Oslo Universitetsforlaget, 1997, s. 123.. 
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ytterpunkter for å synliggjøre konsekvensene av det analytiske perspektivet vi anlegger. Jeg 

definerer de to idealtypene ut i fra følgende premisser for analyse av politiske handlinger og 

relasjoner: 

 Den statssentrerte idealtypen: 1) Statens interesser forklarer motivene til politiske 

handlinger. 2) Aktørenes lojalitet defineres av deres forhold til statsmakten. Aktørene er altså først 

og fremst lojale overfor statsmakten de representerer. 3) Titler speiler posisjoner i en hierarkisk 

statsorganisasjon. 

Den aktørsentrerte idealtypen: 1) Motivene for handlinger forklares ut i fra aktørenes 

personlige mål. 2) Aktørenes lojalitet defineres ut i fra deres personlige forbindelser. Aktørenes er 

altså først og fremst lojale mot personer i det sosiopolitiske nettverket de inngår i. 3) Sosial 

posisjon bestemmes av andre faktorer enn posisjon i statsapparatet, uformelle personlige 

relasjoner, ære, eksteskapsinngåelser osv.  

Jeg vil diskutere Alvs handlinger i spennet mellom disse idealtypene. Her bidrar 

Bourdieus teori om sosiale felt med et nyttig perspektiv. Bourdieu har vist at individer opptrer i 

forskjellige roller avhengig av hvilket felt de befinner seg i. Ulike rolleforventninger, normsett og 

interesser knytter seg til de ulike feltene.29 De to idealtypene kan således speile to teoretiske 

sosiale og politiske felt som aktører opptrer i. På den ene siden rollen som statens representant, på 

den andre rollen som enkeltstående stormann, overhode for sitt hushold og sin familie, og deltager 

i et sosiopolitisk nettverk. Bourdieus teori åpner for at Alvs historie kan forstås i spennet mellom 

disse felt. 

Fremgangsmåte og problemstilling 

Min hypotese er at det gjeldende statssentrerte paradigmet, og den derav utledede idealtypen, ikke 

er tilstrekkelig for å forstå Alv. Jeg vil derfor undersøke om det aktørsentrerte paradigmet bidrar 

med innsikter og en analytisk innfallsvinkel som kan gjøre Alvs oppførsel forståelig. Begge 

perspektiv skal få komme til orde, både det statssentrerte og det aktørsentrerte.  

For å kunne diskutere hendelseshistorien i lys av begge perspektiver har jeg valgt å 

disponere oppgavens empiriske del kronologisk. Forskningens forståelse av det realhistoriske 

hendelsesforløpet er i stor grad basert på Munchs kildekritiske vurderinger. Etter hans tid har flere 

nye kilder blitt kjent, og filologisk forskning har øket vår forståelse av mange av de kildene han 

benyttet seg av. Jeg vil derfor foreta en systematisk gransking av kildematerialet for å komme 

frem til en uavhengig forståelse av det realhistoriske hendelsesforløpet. Jeg vil forsøke å 

rekonstruere aktørenes virkelighetsforståelse slik den var da de handlet. Det vil danne grunnlaget 

for å formulere alternative hypoteser som settes opp mot hverandre om hva som var motivene for 

aktørenes handlinger.30  

                                                 
29 Pierre. Wacquant Bourdieu, Loïc J. D., An Invitation to Reflexive Sociology Chicago 1992, s. 15,94ff, 115ff. 
30 Dette innebærer at handlingene forutsettes å være rasjonelle. Rasjonalitet er imidlertid et vanskelig begrep å 
bruke. Hva det vil si å handle rasjonelt er diskutert i alle fagfelt som befatter seg med menneskelig handling. I 
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For å forstå Alvs rolle, motiver og virkelighetsforståelse, er det viktig å forstå de andre 

aktørene også. Jeg vil derfor belyse de historiske situasjonene slik de fortonet seg for aktører som 

befant seg i ulike posisjoner. Der det er nødvendig for å få frem et større bilde, vil jeg formulere 

hypoteser som tar sikte på å forklare motivene bak de andre aktørenes handlinger også.  

Oppgavens problemstilling kan oppsummeres slik: Oppførte Alv seg i samsvar med tidens 

politiske normer? For å svare på det spørsmålet vil jeg undersøke om Alvs handlinger kan forstås 

som ledd i strategier for å oppnå politiske mål. I så fall, bør handlingene forstås som et uttrykk for 

den norske statens politikk, eller opptrådte han som en uavhengig, selvstendig aktør med private 

motiver? 

	-�./)01(+22�./)0�2+(*)34-)0+4()-���'.)'�2+(*)20+-+52)�60.1()3)0�

En stor del av denne oppgaven vil dreie seg om å formulere og diskutere hypoteser angående 

årsakssammenhenger og kronologi. I dette arbeidet vil jeg hovedsakelig benytte meg av to typer 

kilder, samtidige diplomer på den ene siden, annalopptegnelser og krøniker på den andre. Jeg vil 

fortløpende diskutere de ulike kildekritiske problemene som dukker opp der det er naturlig i den 

realhistoriske gjennomgangen. De enkelte kildene vil jeg redegjøre for der jeg første gang bruker 

dem. Her følger noen generelle kildekritiske problemer knyttet til de forskjellige kildetypene og 

en oversikt over hvilke kildeutgivelser jeg benytter meg av. En fullstendig liste over kilder og 

forkortelser finnes lengst bak i oppgaven. 

Diplomer 

Implisitt i bruken av diplomer som kilder ligger et problem som kan gi seg utslag i skeivt bilde av 

den politiske maktstrukturen og hvem som var politiske beslutningstakere. Det skyldes at det i 

denne perioden først og fremst var kongemakten og kirken som brukte skrift som 

kommunikasjonsmiddel. Handlinger har derfor etterlatt seg spor i diplommaterialet først og fremst 

når aktører opptrådte på kongemaktens eller kirkens vegne. Aktører kommuniserte også med 

hverandre muntlig og den kommunikasjonen kunne resulterte i politisk handling som ikke har 

etterlatt seg spor. Ensidig fokus på hvem som beseglet offisielle dokumenter, gir ikke 

nødvendigvis et fullverdig bilde av maktforholdene i kongedømmets politiske toppsjikt. Nærhet til 

kongens person kunne være en viktig faktor for å tilegne seg en innflytelsesrik posisjon. Menn 

som satt med ombud langt fra Bergen kunne imidlertid også spille viktige roller i utformingen av 

kongemaktens politikk. Alv holdt til i Borgarsyssel på andre siden av landet fra kongen i Bergen. 

Den geografiske avstanden forhindret han fra å ta del i den kretsen som til daglig holdt til rundt 

kongen, derfor opptrer han ikke i mange kongelige dokumenter. Det betyr ikke at han 

                                                                                                                                                         
denne oppgaven vil jeg forholde meg til Bourdieus teori om felt. Forskjellige interesser knytter seg til 
forskjellige felt, og legger føringer for menneskelig handling. Rasjonalitet kan derfor ta mange former og det 
finnes ikke et klart skille mellom norm og interesse. Se Ibid., s. 115ff. Se også Knut Kjeldstadli, "Struktur, norm 
og interesse - om historikernes behov for handlingsteori," Historisk Tidsskrift 70 (1991). og C. Behan 
McCullagh, The Truth of History Routledge 1998. kap. 7. 
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nødvendigvis sto utenfor det politiske miljøet. Hvordan han forholdt seg til rådgiverkretsen i 

Bergen er et spørsmål som må vurderes ved å undersøke hvordan vi best kan forklare handlingene 

hans. 

Det norske diplommaterialet er tilgjengelig i Diplomatarium Norvegicum og er parafrasert 

i Regesta Norvegica 1-4, som også parafraserer dansk og svensk diplommateriale som har blitt 

vurdert som relevant for norsk historie. Noe av det norske diplomatariet har blitt oversatt i 

”Norske Middeladerdokumenter”, utgitt i 1973. Dansk og svensk diplommateriale er samlet i 

henholdsvis Diplomatarium Danicarum og Diplomatarium Suecicanum. En del av det danske 

diplomatariet har blitt oversatt i ”Danmarks Riges Breve”, og i Ellen Jørgensens ”Erik Klipping 

og hans sønner – Udvalg av kilder til tidsrummet 1275 - 1340”, utgitt i 1928. Sistnevnte 

kildesamling inneholder også kildegjengivelser fra Lübeck. 

Annaler, krøniker og sagaer 

Det knytter seg spesielle vanskeligheter til bruken av annalopptegnelser og krøniker som 

berettende kilder. Slik de har blitt overlevert til oss består både annalene og krønikene oftest av 

avskrifter, kompilasjoner og sammenstøpninger av informasjon hentet i eldre annaler. De som har 

skrevet håndskriftene som har overlevd til vår tid, har ikke oppgitt hvor de har hentet informasjon 

fra. Det gjør det vanskelig å avgjøre hvilke opplysninger vi bør lese som primærkilder og hvilke 

vi bør lese som sekundærkilder. Det er imidlertid blitt gjort et omfattende filologisk 

forskningsarbeid de siste 100 årene. Dette har resultert i at en del av de komplekse forbindelsene 

mellom de forskjellige annalene og krønikene har blitt kartlagt. Det fullstendige slektskapet er 

likevel langt fra klart. 

Det er vanlig å operere med et skille mellom kilder som tilhører den middelalderlige 

annaltradisjonen og som består av ”objektive” og ”beskrivende” nedtegnelser av hendelser, og 

senere krøniker der forfatterne har vært langt mer aktive og konstruert sammenhenger og lagt til 

informasjon. Det er likevel vanskelig å operere med et krystallklart skille mellom de to, og flere 

verk bærer preg av å befinne seg et sted mellom de to tradisjonene. Relevant informasjon i forhold 

til denne oppgavens problemstilling er bevart i annaler og krøniker fra Island, Sverige, Danmark 

og Lübeck.  

Det er uklart hvor gammel den islandske annaltradisjonen er. Vi vet imidlertid at rundt år 

1280 ble flere eldre annaler kopiert eller kompilert. Disse avskriftene danner kjernen i alle de 

tidlige annalnotisene i det islandske annalmaterialet som er tilgjengelig i dag. En kan spore 

uavhengig annalskriving fra rundt år 1200.31 De islandske annalene ble kommentert og utgitt av 

Gustav Storm i 1888. 

                                                 
31 Jònas Kristjànsson, Eddas and Sagas. Iceland`s medieval literature Reykjàvik 1997, s. 184f. 
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Etter at tradisjonen med å skrive kongesagaer i Norge tok slutt, fortsatte sagaskrivingen på 

Island frem til ca. 1330. 32 I beskrivelsen av tiden denne oppgaven handler om, hadde den 

islandske annalskrivingen og sagaskrivingen gjensidig påvirkning på hverandre.33 Det er bevart 

flere islandske bispesagaer med historisk pålitelig informasjon. I denne oppgaven benytter jeg 

meg av en slik kilde, Arne biskops saga. Biskop Arne Torlaksson var biskop i Skålholt og var en 

aktiv deltager på den samme politiske arenaen som Alv. I de første årene på 1280- tallet var han 

en aktiv motstander av kongens representant på Island. I 1286 støttet han det islandske 

leidangsutbudet som kongen etter råd fra Alv iverksatte. Etter at Alv hadde forlatt Norge, deltok 

han i den norske krigføringen mot Danmark. 

Sagaen om hans liv ble skrevet av nevøen og etterfølgeren i bispesetet, Arne Helgesson, 

på begynnelsen av 1300- tallet. Sagaen ble sannsynligvis aldri avsluttet, den går frem til 1291. 

Nærheten i tid, og det faktum at sagaforfatteren har hatt tilgang til en rekke brev og andre 

dokumenter ved bispesetet Skålholt, gjør sagaen til en av de viktigste enkeltstående kildene til 

norsk historie i 1270- og 80 årene.34 Sagaen ble kommentert og utgitt av Torleifur Hauksson i 

1972. 

Det finnes også relevant informasjon om de aktuelle realhistoriske hendelsene i svenske 

annaler. Disse har så vidt jeg vet ikke blitt brukt i norsk forskning som indirekte eller direkte har 

omhandlet Alv Erlingsson. Det svenske annalmaterialet ble kommentert og utgitt av Göte 

Paulsson i 1974. 

De danske annalene ble utgitt av Ellen Jørgensen i 1920, og noen av dem ble oversatt av 

henne i 1928. De ble kommentert og utgitt på nytt av Erik Kroman i 1980. 

I tillegg benytter jeg meg av to beretninger fra Lübeck, byens middelalderlige årbok og 

den senere Detmars krønike. Begge ble utgitt i den tyske kildesamlingen ”Die Chroniken der 

Deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert” i 1888. 

Historieverker og kildekompilasjoner fra tidlig nytid 

Det er en glidende overgang fra senmiddelalderlige krøniker til samlinger, kompilasjoner og 

historieverk fra tiden etter middelalderens slutt.  Mange middelalderske dokumenter har gått tapt 

og er kun indirekte tilgjengelige gjennom teksten og referansene i slike verker. Noen er mer eller 

mindre rene kompilasjoner av eldre dokumenter, andre bærer preg av at forfatteren selv har 

konstruert sammenhenger og lagt til informasjon på bakgrunn av sin egen forståelse. De 

kildekritiske problemene vi møter når vi benytter slike verk, ligner derfor på dem vi møter i det 

middelalderske annal- og krønikematerialet. Forfatterne oppgir sjeldent hvor de har kildene sine 

fra, og det er vanskelig å avgjøre når de bygger fremstillingen sin direkte på en kilde, og når de 

                                                 
32 Magnus Lagabøters saga var den siste norske kongesaga som ble skrevet, den er det bare bevart to sider av. 
33 Kristjànsson, s. 186f. 
34 Edvard Bull, "Arne Helgesson," i Norsk biografisk leksikon Kristiania 1923, s. 231f.; Edvard Bull, "Arne 
Torlaksson," i Norsk Biografisk Leksikon Kristiania 1923, s. 234ff. 
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selv konstruerer sammenhenger og legger til informasjon etter egne resonnement. Det gjør det 

vanskelig å vite hvordan en skal vurdere informasjonen. I denne oppgaven forholder jeg meg til 

flere slike verk. Ericus Olais ”Chronica Gothorum”, Absalon Pedersøn Beyers ”Om Norgis Rige” 

og Arild Huitfeldts ”Danmarckis Rigis Krønnicke”. Jeg diskuterer de kildekritiske problemene 

som knytter seg de enkelte verkene der jeg benytter dem i den empiriske diskusjonen. 

Folkevisene 

Spesielle kildekritiske problemer knytter seg til to danske ballader, såkalte kjempeviser, som 

omhandler Alv. De ble nedtegnet av Anders Sørensen Vedel (1542 – 1616) på slutten av 1500- 

tallet. Vedel samlet en rekke såkalte historiske viser. Han planla å utgi et historieverk men fikk 

aldri fullført planene fordi han ble avsatt som kongelig historiograf. Han ønsket å la de historiske 

visene inngå som kilder til dette verket. Likevel understreket han selv at de var diktning. I stedet 

for et dansk historieverk, ga Vedel i 1592 ut en visebok med hundre viser.35 Han la ikke skjul på 

at han selv hadde forbedret flere av visene ved å legge til ekstra strofer og dikte om på de som 

var.36 

Spørsmålet er hvordan jeg i denne oppgaven skal forholde meg til balladene om Alv. 

Visene inneholder detaljer, for eksempel antall båter Alv skal ha plyndret og at Alv kontrollerte 

15 herreder37, samt navnene til andre historiske personer enn Alv. Det gjør det nærliggende å anta 

at de stammer fra Alvs samtid, eller kort etterpå. Munch benyttet seg flittig av visene og bygger 

delvis sin fremstilling på dem. Han tillegger dem stor kildeverdi som berettende kilder om det 

realhistoriske hendelsesforløpet de omhandler. Dette fordi ”de fleste af de historiske Viser om 

Begivenheterne i disse urolige Tider synes at være blevne til samtidig”.38 

Munchs syn er på dette punktet ikke forenlig med det som er det vanlige synet i moderne 

dansk forskning. Det er vanlig å hevde at prinsipielt er folkevisene ikke eldre enn de eldste 

opptegnelsene av dem. Samtidig vet vi at skikken med å dikte ballader av denne typen, går tilbake 

til middelalderen. Noen av Vedels kommentarer angående andre viser i boken, vitner om at han 

oppfattet dem som gamle.39 Sjangeren er altså middelaldersk, men vi kan ikke vite hvor gamle de 

overleverte visene er, eller hvor mye de har forandret seg gjennom muntlig tradering før de ble 

nedskrevet. 

Et annet problem er at det er omdiskutert hvorvidt visene bør oppfattes som folkeviser, 

eller om de ble diktet av en tekstforfatter som fikk lønn. Vi vet at det danske kongehuset i denne 

perioden betalte den tyske trubaduren Rumeland for å dikte en ballade om mordet på Erik 

                                                 
35 Anders Sørensen Vedel, Et hundrede udvalgte danske Viser om allehaande mærkelige Krigsbedrifter og anden 
Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kæmper, navnkundige Konger og ellers fornemme Personer begivet 
har, af Arilds tid indtil denne nærværende Dag 1592. 
36 Harald. Ilsøe, "Anders Sørensen Vedel," i Dansk Biografisk Leksikon København 1980, s. 318ff. 
37 Borgarsyssels 16 herreder minus Mossedal. Se Munch, s. 5. 
38 Ibid., s. 102. 
39 Søren  Kaspersen, "Fra runer til ridderdiktning o. 800-1480. Folkevisen," i Dansk litteraturhistorie København 
1984, s. 517f. 
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Klipping (22. november 1286). Den ble brukt som politisk propaganda og demoniserte kongens 

fiender.40 Rumelands ballade inneholder flere detaljer som også finnes i samtidige annaler, det 

vitner om at slike viser kan inneholde pålitelig historisk informasjon og derfor ha verdi som 

selvstendige berettende kilder. 

Når det gjelder visene om Alv er det ikke mulig å vite hvordan de så ut før de ble 

nedtegnet på slutten av 1500- tallet. Dersom visene var gamle, eller sågar diktet av en betalt 

tekstforfatter ved hoffet med god tilgang til informasjon, var de blitt tradert i folkeminnet i nesten 

300 år før de ble skrevet ned. Interessant i denne sammenhengen er at en av visene inneholder en 

feil som best kan forklares ved en språklig misforståelse som har oppstått over tid. I visa omtales 

Alv som ”mindre Alv”, det er sannsynligvis en fordreining av ”milder Alff”, som han kalles i 

Rydannalene i 1285.41 Visa inneholder også en påviselig feil. I følge visa var det dronning Agnes 

personlig som beordret Alvs henrettelse. Dette motsies direkte av årboken fra Ribe kloster42 og 

Ericus Olai,43 som begge forteller at den danske drottseten David Thorstensson beordret 

henrettelsen. 

Det er altså en rekke usikkerheter knyttet til disse visene. Vi vet ikke hvordan de ble til, 

eller hvor gamle de er. Heller ikke hvor mye de kan ha forandret seg før Vedel skrev dem ned. 

Vedel kan selv ha forandret på dem, slik vi vet han gjorde med flere viser. I tillegg kommer at 

visene innholder informasjon som er direkte motstridende med informasjon i andre kilder. Jeg 

vurderer det derfor som best å ikke benytte disse kildene som berettende kilder til det 

realhistoriske hendelsesforløpet jeg drøfter i denne oppgaven.44 

                                                 
40 Se for eksempel Kai Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400 1992, s. 146ff.  
41 Ann. Dan. s. 207. Han omtales også som ”milde Alf” i et kongelig dokument utstedt i 1445 (DN VI:496) og av 
Absalon Pedersøn Beyer. Absalon Pederssøn Beyer, Om norges rige 1562. Del 2, s. 17. 
42 Dan. Ann. 263. 
43 Joannes Loccenius Ericus Olai, Ericus Olai Historia Suecorum Gothorumque, utg. Johanne Loccenio Holmiae 
1654, s. 80. 
44 Dette er forenlig med Søren Kaspersens, som har skrevet kapittelet om folkeviser i Dansk litteraturhistorie, syn 
på denne typen viser: De har ikke selvstendig kildeverdi som kilder til de situasjonene de beretter om. Det er for 
eksempel veletablert i dansk historieforskning at de mange visene om marsk Stig ikke inneholder pålitelig 
historisk situasjon. Kaspersen, s. 525ff. 
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Dette kapittelets hensikt er å vise Alvs utgangspunkt og grunnlag for å tilegne seg politisk 

innflytelse i Norge. Jeg vil raskt redegjøre for Alvs farsslekt, hans slektskapsforbindelser og 

nettverk. I tillegg vil jeg vise hvordan han ser ut til å ha hatt et solid lokalt maktgrunnlag i 

Borgarsyssel. 

�.0'1)0,5()2-)'�

Alv Erlingssons slekt hadde sin setegård på Tornberg (dagens Tandberg) i den rikeste delen av 

Ringerike.1 Tornbergslekten var en av få lendmannsslekter som kunne spore sin maktposisjon 

tilbake til før borgerkrigene på 1100- tallet, og som derfor ikke skyldte sin makt til lojalitet til 

birkebeinerne. Slekten var derfor regnet som svært fornem.2 Alv Erlingssons farfar, Alv 

Erlingsson d. e. av Tornberg, ble regnet som en av landets fremste lendmenn i Håkon Håkonssons 

regjeringstid. Han ser ut til å ha innehatt stillingen som kongelig sysselmann i Møre på 1230- 

tallet.3 Alv d. e. var knyttet til Skule Bårdsson gjennom ekteskap med hans søster, Ingeborg. 

Tornbergslekten ble på denne måten knyttet til kongefamilien i en forbindelse som var uavhengig 

av kongedømmets formelle hierarkiske styringssystem.4 I kongelige brev omtales både Erling 

Alvsson og Alv Erlingsson (d. y.) som kongens frender, noe som viser at forbindelsen med 

kongehuset var annerledes enn andre stormenn i riket. Det er ingen grunn til å tvile på at dette 

slektskapet ga medlemmene av Tornbergslekten en sosial status de ellers ikke ville hatt.5 På den 

andre siden bør ikke viktigheten av slektskapsforbindelsen Alv Erlingsson (d. y.) hadde med 

kongehuset på 1280- tallet overvurderes. Han var tremenning til kongens avdøde far, med andre 

                                                 
1 Gården Tornberg var nabo til en annen rik stormannsgård, Beigen, der baglerhøvdingen Phillipus Simonsson 
kom fra. Munch har antydet at det var en slektskapsforbindelse mellom de to stormannsfamiliene, men ingen 
kilder underbygger dette. Se P. A. Munch, Det norske Folks Historie, Bind 4:1, Christiania 1858, s. 7. 
2 Den urolige tiden som gjerne betegnes ”borgerkrigene” førte til at en stor andel av rikets lendmenn ble drept. 
Det er vanskelig å si hvor mange lendmannsfamilier det var før borgerkrigene begynte, men det er vanlig å regne 
med at bare et fåtall fortsatt eksisterte da Sverre satt igjen som eneste tronpretendent. Helle regner med opp mot 
100 lendmenn i Norge på begynnelsen av 1100- tallet, mot bare omkring 15 i Håkon Håkonssons regjeringstid. 
Årsaken var at en de fleste av lendmennene stilte seg på Magnus Erlingssons side i kampen mot Sverre og 
birkebeinerne. En stor del av landets nye politiske elite kom til makten fordi de hadde støttet Sverre. En av 
konsekvensene av den store reduksjonen av lendmannsfamilier var at lendmannsverdigheten var regnet som mer 
eksklusiv etter borgerkrigenes slutt. Se Helle, s. 74f. Tornbergætten var en av de familiene som kunne spore sin 
lendmannsverdighet tilbake til tiden før borgerkrigene begynte, og var derfor å regne som svært fornem. 
3 Munch, 1858, s. 6f. 
4 Skule Bårdsson var Håkon Håkonssons svigerfar. Alv Erlingssons (d. e.) sønn (Erlings Alvsson) var Håkon 
Håkonssons fetter og hans sønnesønn (Alv Erlingsson d. y.) var Magnus Lagabøtes tremenning.  
5 Lars Hermanson har vist hvordan et ekteskap mellom medlemmer av kongefamilien og medlemmer av andre 
aristokratiske familier var gunstig for begge parter. Aristokratiske slekter kunne på denne måten øke sin posisjon 
og innflytelse, samtidig som kongefamilien knyttet bånd til mektige familier som kunne gi verdifull støtte. 
Hermansons studie omhandler danske forhold på 1100- tallet, men dette ekteskapet, inngått i 1230- årene eller 
tidligere, kan også forstås på denne måten. Se Hermanson, s. 105ff, 263. Dette var imidlertid i ferd med å 
forandre seg. Håkon Håkonsson var den siste norske konge som giftet seg med en norsk stormannsdatter. 
Magnus Lagabøtes giftemål med Ingeborg Plovpenningdatter i 1261, markerte en permanent forandring i 
kongefamiliens ekteskapspolitikk. Etter dette giftet kongene og arvingene til tronen seg med medlemmer av 
utenlandske fyrstehus og kongehus. Se for eksempel Narve Bjørgo, Øystein Rian, og Alf Kaartvedt, 
Selvstendighet og union: fra middelalderen til 1905 Oslo 1995, s. 49. 
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ord en relativt fjern slektning. Menneskene i det norrøne middelaldersamfunnet regnet sine 

slektskapforbindelser bilateralt, noe som gjorde at denne forbindelsen i seg selv ikke gjorde 

medlemmene av kongefamilien og Alv til medlemmer av en slektsgruppe der medlemmene 

automatisk skyldte hverandre lojalitet.6 Slektskapet ga nok Alv en fordel i forhold til andre 

stormannsfamilier, men i seg selv var det ikke tilstrekkelig til å garantere innflytelsesrik posisjon. 

Etter Skules fall i 1240 nevnes ikke Alv Erlingsson d. e. i kildene. Hans sønn, Erling 

Alvsson spilte imidlertid en sentral rolle i riket, som baron under Magnus Lagabøter. Vi hører om 

han første gang i 1261, da han var til stede under bryllupet mellom junker Magnus (senere 

Lagabøte) og Erik Plovpennings datter Ingeborg.7 I 1277 var han med på å garantere 

sættargjerden i Tønsberg, på Magnus Lagabøtes side.8 Etter kong Magnus død i 1280 spilte han en 

viktig rolle da en rekke verdslige stormenn samarbeidet på kongemaktens vegne for å begrense 

kirkens økonomiske makt. Flere navngitte baroner med sysselmannsombud nevnes som 

iverksettere av denne politikken. Blant dem var Erling Alvsson i Borgarsyssel.9 Tilknytningen til 

Borgarsyssel er også den mest rimelige forklaringen på at Erling, som eneste norske lendmann, på 

kongens vegne var med på å stadfeste grenselinja mellom det norske og svenske riket. Når dette 

fant sted vet vi imidlerid ikke.10 

�+(2'8-'+',)'�-+(��.0,405855)(���)-�95-'.052�')--/)02�3)*�5/)'52)�
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Alvs tilknytning til Borgarsyssel begynte med at faren var sysselmann der. Første gang vi hører 

om Erling Alvsson i denne posisjonen er i 1275. I Sverige pågikk da maktkampen mellom Birger 

jarls sønner, Valdemar og Magnus (Ladulås). Etter å ha lidd nederlag i slaget ved Hofa (14. juli 

1275), flyktet Kong Valdemar Birgersson sammen med dronning Sofia og sønnen Erik, til Erling 

Alvsson i Sarpsborg. Valdemar etterlot sønnen under Erlings beskyttelse før han reiste tilbake til 

Sverige.11 

Første gang Alv opptrer i kildematerialet er i forbindelse med denne konflikten. Etter at 

Valdemar hadde returnert til Sverige kontrollerte han fortsatt de østlige delene av riket, men 

Magnus kontrollerte resten. Magnus hadde også latt seg krone til konge av de svenske biskopene i 

Valdemars fravær. I 1276 tok Magnus Lagabøte initiativ til et forliksmøte ved Elven (munningen 

av Göta elv) for å avgjøre striden. Den norske kongen kom sammen med et stort følge, og ledet 

                                                 
6 Nyere forskning har langt på vei avvist oppfatningen av at slektssolidaritet fungerte som en viktig sosial garanti 
for mennesker i middelalderen. Dette gjelder både norrøn middelalder og europeisk middelalder i sin helhet. Se 
for eksempel Peter Sawyer, "The Bloodfeud in Fact and Fiction " i Tratition og historieskriving. Kilderne til 
Nordens ældste historie., red. K. Sørensen Hastrup, P. Meulengracht Århus 1987, s. 27ff.; Hermanson, s. 105. 
7 Helle, s. 156f. 
8 RNII:181. Se også Ibid., s. 169f. 
9 NgL III, s. 32. De andre var Jon Brynjolvsson i Nidaros, Gaute i Talgje (Stavanger) og Tore Håkonsson i 
Skienssysle. Se også Ibid., s. 353. 
10 RNII:411. 
11 Isl. Ann. s. 332f. 
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møtet personlig. Gottskalks annal12 kan fortelle at Erlings Alvsson kom sammen med to sønner, 

Alv og Finn. Alv hadde altså en bror. Finn dukker imidlertid ikke opp i noen andre kilder, og ser 

ikke ut til å ha spilt noen rolle i de begivenhetene som denne oppgaven handler om. Erling 

Alvsson og Alv Erlingsson var blant de menn som representerte Valdemar i voldgiftsdomstolen 

som skulle avgjøre hvem som hadde rett på den svenske kronen.13 

Det er interessant at Gottskalks annal forteller at Valdemar flyktet til Erling i 

Borgarsyssel, heller enn å fortelle at han fikk den norske kongens beskyttelse. Erling blir på denne 

måten gitt en selvstendig rolle i forhold til kong Magnus Lagabøte som først trekkes inn senere. 

Det tyder på at Erling hadde et selvstendig maktgrunnlag i Borgarsyssel. Dette inntrykket 

forsterkes av et udatert brev sendt fra kong Valdemar Birgersson. Brevet henvender seg til Alv 

Erlingsson og Audun Hugleiksson, de bes verne om godset til en mann ved navn Godekinus.14 I 

brevet henvender den svenske kongens seg altså direkte til Alv og Audun, uten å nevne den 

norske kongen. Dateringen på brevet er omdiskutert, men realhistoriske så vel som språklige 

kriterier tyder på at det er fra 1277, eller noe tidligere.15 Audun Hugleiksson var sønn av Hugleik 

som satt med jordegods i Jølster på Vestlandet. Han kan imidlertid knyttes til Sarpsborg gjennom 

bestefaren, Audun i Borg.16 I 1277 var satt han i en lokal maktposisjon som kongelig 

ombudsmann i Viken.17 

Brevet fra kong Valdemar er interessant også i en annen sammenheng. Det tyder på at den 

svenske kongen oppfattet Alv som den ansvarlige lederen i Borgarsyssel flere år før Erling 

Alvsson var død. Det er ikke urimelig å tenke seg at Alv kan ha tatt over som sysselmann på 

farens eldre dager. Etter farens død i 1283 opptrer han i alle fall som sysselmann i Borgarsyssel, 

                                                 
12 Gottskalks Annal er overlevert gjennom et bevart håndskrift skrevet av Gottskalkr Jònsson, han var prest på 
Glaumbær i Skagefjorden på Island i siste halvdel av 1500- tallet. Han har kopiert en middelaldersk annal som 
ble avsluttet i år 1394. Denne annalens opphav er imidlertid ukjent. Se Gustav Storm, utg., Islandske Annaler 
indtil 1578 Christiania, 1888, s. XXVff. 
13 Isl. Ann. s. 333. Se også Hugo Yrwing, Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281 
Lund 1952, s. 12.; Dick Harrison, Jarlens Sekel Stockholm 2002, s. 210ff.  
14 DRB 2. rk II:98 
15 Rosèn mener brevet må stamme fra krigen mellom den norske kongemakten og de tyske stedene i 1284 eller 
1285. Brevet skal ha blitt skrevet for å få en kjøpmenn forbi de norske kaperskipene. Yrwing har pekt på 
svakhetene ved Rosèns resonnement. Audun er ikke nevnt i noen kilder som har sammenheng med 
krigsoperasjonene, det er dessuten mer sannsynlig at Valdemar ville henvendt seg til de tyske stedene med en 
slik forespørsel, ettersom det var de som sto bak en blokade av Norge. I tillegg kommer at latinen i brevet bør 
leses som en forespørsel om å få ferdes fritt rundt i Alvs og Auduns forvaltningsområder, ikke en tillatelse til å 
”passere forbi”. Hugo Yrwing, Kungamordet i Finderup. Nordiska förvecklingar under senare delen av Erik 
Klippings regering Lund 1954, s. 126ff. Mest sannsynlig er det at brevet stammer fra 1277 eller noe tidligere. 
Valdemar titulerer seg i brevet ”konge av Sverige” (dei gracia rex suecorum) noe som viser at det må være 
utstedt mens han fortsatt oppfattet seg som svensk konge, i motsatt til i senere dokumenter der han opptrer som 
”tidligere konge” (rex quandam). Se note til RNII:198. En slik datering understøttes av at Audun Hugleiksson 
hadde ombud på Østlandet, muligens som fehirde i Tønsberg, på slutten av 1270- tallet, mens han på 1280- tallet 
tilhørte kretsen rundt kongen i Bergen. Se Helle, s. 579.  
16 Audun i Borg var søskenbarn til Håkon Håknssons mor, Inga fra Varteig. Denne slektskapsforbindelsen gjorde 
Audun Hugleiksson til Magnus Lagabøtes firemenning. Se for eksempel Helle, s. 578f.   
17 Se Ibid., s. 579. 
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noe som ytterliggere forsterker inntrykket av en sterk lokalt befestet maktstilling.18 Det var ikke 

vanlig at sysselmannsstillingen gikk i arv.  

Alvs søster var gift med baron Tore Håkonsson. I 1277 holdt Erling Alvsson bryllup for 

sin datter i Sarpsborg, kong Magnus var en av gjestene.19 Tore tilhørte en ætt som eide en rekke 

jordegods på begge sider av Oslofjorden, og på Romerike. Han omtales i flere brev som Tore av 

Lekum (dagens Leikvang i Eidsberg)20 Tidligere hadde han vært kansler, men nevnes i dette 

embetet siste gang i 1277 – samme år som han giftet seg. Sannsynligvis ble han dette året 

sysselmann i Skiensysla, på andre siden av Oslofjorden for Borgarsyssel.21 I et senere brev til den 

engelske kongen kaller han seg Tore av Tønsberg.22 Tore var altså Alvs svoger, og de var knyttet 

sammen i en forbindelse som var uavhengig av den formelle norske riksorganisasjonen. Senere 

skal vi se hvordan Alv aktivt benyttet seg av denne forbindelsen. 

22. september 1277 sendte kong Magnus Lagabøte et brev som rettet seg til tre navngitte 

stormenn på Østlandet angående en pågående tvist med biskopen av Oslo om betaling av tiende. 

Brevet var henvendt til kongens frende herr Erling Alvsson, Tore Håkonsson og Audun 

Hugleiksson, lagmennene, sysselmenn, håndgagne menn, og ”alle andre”. Folkene i Viken og i 

Opplandene takkes for all velvilje.23 Et lignende brev er bevart fra tiden etter Magnus Lagabøtes 

død. Brevet er ikke datert men er skrevet i navnene til kong Eirik Magnusson og hertug Håkon 

Magnusson. Det henvender seg i likhet med det ovenfor omtalte brevet til Erling Alvsson og Tore 

Håkonsson. De takkes for den velvillighet de har vist kongedømmet, før brevet fortsetter med å 

fortelle om problemer med å få geistlige til å respektere pliktene sine overfor kongedømmet, og at 

dette ikke vil bli tålt.24 Av brevet kan vi lese at Alvs far og hans svoger ble regnet som viktige 

støttespillere for kongehuset, og utøvere av kongehusets kirkepolitikk også etter Magnus 

Lagabøtes død i 1280. 

Hadde Alv en privat borg på Isegran? 

P. A. Munch var den første som hevdet at det lå en borg på øya Isegran, i Glommas utløp. Munch 

baserer sin hypotese på to notiser i de islandske annalene som forteller at Alv i 1287 fanget og 

drepte Hallkjell Krøkedans.25 I Løgmanns annal står det at Hallkjell ble fanget av Alv og ”kastet 

inn” og siden drept, men det står ingenting om hvor dette skjedde.26 I Gottskalks annal står det at 

                                                 
18 Se Ibid., s. 354. 
19 NgL II s. 466. Se også Ibid., s. 583. 
20 I brevveksling med kong Edvard I kalte han seg på latin ”Tirricus de campus lundi”. ”campus lundi” har blitt 
identifisert som Lekum. Se Narve Bjørgo, "Tore Håkonsson biskopsson," i Norsk Biografisk Leksikon Oslo 
2005, s. 207.  
21 RNII:189; Helle, s. 583. 
22 ”Thedericus de Tunsbergh”. DN XIX:337. Jeg diskuterer denne kilden i kapittel 7. 
23 RNII:189. På denne tiden satt Audun som vi har sett med et lokalt ombud på Østlandet. 
24 RNII:316. Audun var etter kong Magnus død en del av formynderstyret rundt den umyndige kong Eirik i 
Bergen. Han hadde med andre ord ikke noe lokalt ombud på Østlandet på denne tiden. 
25 Jeg drøfter denne hendelsen i kapittel 6. 
26 Isl. Ann. s. 260. 
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Alv ble drept på Isegran.27 Munch har satt disse opptegnelsene i sammenheng og kommet frem til 

at Alv sannsynligvis hadde en borg på Isegran. Dette fordi formuleringen ”kastet inn” tyder på at 

Hallkjell ble satt i et fangehull i en borg.28 Hypotesen om borgen på Isegran er med andre ord 

fundert på et svært tynt kildegrunnlag. Gottskalks annal er den eneste kilden som nevner navnet 

Isegran, det står bare at Hallkjell ble drept på øya, ikke at det lå en borg der. Det finnes ingen 

arkeologiske spor etter en borg.29 I tillegg vet vi at det lå en borg på Valdisholmen, omtrent fire 

mil lenger opp i Glomma. Her satt Håkon Håkonssons sysselmann i Borgarsyssel i ufredstid.30 Vi 

hører også om borgen på Valdisholm som fengsel i en kongelig forordning fra 1273. Magnus 

Lagabøte bestemte da at drapsmenn i Borgasysle sør for Kambo og nord for Svarteborg (i 

Böhuslen), skulle føres til Valdisholm og holdes fanget der.31 At Hallkjell skal ha blitt drept på 

Isegran er altså ikke ensbetydende med at det lå en borg der. Han kan ha sittet i fangenskap på 

Valdisholm og blitt ført til Isegran der han ble henrettet. Jeg mener derfor at det må regnes som 

svært usikkert hvorvidt det lå en borg på Isegran. Derimot er det rimelig å regne med at Alv som 

sysselmann i Borgarsyssel kontrollerte borgen på Valdisholm. 

�665733)0+',����(/5�7-,4',567'2-�:.0�+'':(8-)(5)�.,�342-�

Kildene forteller ikke mye om Alv før 1284. På bakgrunn av denne redegjørelsen kan vi like fullt 

slå fast noen viktig faktorer som danner bakteppet for Alvs vei til makten i årene etter farens død i 

1283. 

Da han entret den storpolitiske arenaen i 1284 må Alv han ha vært en voksen mann, 

rimeligvis mellom 25 og 35 år.32 Han hadde et solid lokalt maktgrunnlag i Borgarsyssel, i tillegg 

til slektsgården på Ringerike. I Borgarsyssel hadde han trolig spilt en selvstendig rolle ved siden 

av faren, før han døde i 1283. Det ser vi av at brevet fra kong Valdemar henvender seg til Alv, 

ikke til Erling. I tillegg hadde han trolig et solid sosiopolitisk nettverk. Han var knyttet til 

kongehuset gjennom en slektskapsforbindelse, til baron Tore Håkonsson gjennom søsterens 

ekteskap. Kanskje hadde han også uformelle bånd til Audun Hugleiksson, gitt hans familiebånd til 

Sarpsborg og kongelige ombud på Østlandet før kong Mangus Lagabøtes død, det kan vi 

imidlertid ikke si sikkert. Det er også sannsynlig at han hadde uformelle forbindelser til den 

svenske kongefamilien, opprettet midt på 1270- tallet om ikke tidligere. 

Som sysselmann i Borgarsyssel hadde Alv sitt hovedsete i Sarpsborg. Han kontrollerte 

også borgen på Valdisholmen. Da Alv tok over sysselmannstillingen tok han over et av landets 

                                                 
27 Isl. Ann. s. 337. 
28 Munch, 4:2, s. 129f, 138. 
29 Øystein Ekroll, Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo 1997, s. 145. 
30 Per G. Eliassen Norseng, Sven G., I Borgarsysle, Bind bind 2, Østfolds historie Sarpsborg 2005, s. 66f.; 
Edvard Bull, "Arnbjørn Jonsson," i Norsk biografisk leksikon Kristiania 1923, s. 228f. 
31 Norseng, s. 70. 
32 Vi hører ikke om bestefaren Alv Erlingsson d. e. etter 1240, Alv opptrer som vi har sett som representant for 
kong Valdemar ved Elven i 1276, han må da ha vært myndig (minst 14 år). Gitt bestefarens ekteskap med Skules 
søster, før 1240, var han helst en del eldre. Det tilsier at det er rimelig å regne med at han i 1284 var rundt 30 år. 
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rikeste landbruksområder.33 I tillegg var det et område som var godt plassert for å tilegne seg en 

innflytelsesrik posisjon. Den som kontrollerte Borgarsyssel kontrollerte også inngangen fra havet 

til Glomma, den viktigste transportveien for varer og folk gjennom hele Østlandet. Området lå 

dessuten strategisk plassert i skjæringspunktet mellom de tre nordiske kongedømmene. Dette er 

med å danne bakteppet for den rollen Alv senere skulle spille i konflikten med de tyske stedene 

langs Østersjøen og den danske kongen. 

                                                 
33 Borgarsyssel besto på 1500- tallet av 12 herreder: Idd, Ingedal, Skjeberg, Åbyggje (med Hvaler), Onsøy, Tune, 
Skaun (rakkestad), Heggen (Eidsberg), Frøyland (Trøgstad og Askim), Veme (Skiptveit og Speberg), Råde (med 
Svindal) og Rygge og Våler (tidligere Varna og Våler, til sammen ei skiprede.) I 1270 årene ble det imidlertid 
regnet 16 herreder der. Se Asgaut Steinnes, Gamal skatteskipnad i Noreg Oslo 1982, s. 56. At posisjonen som 
sysselmann i Borgarsyssel ble vurdert som verdifull ser vi også av at landets fremste slekter kivet om posisjonen 
under kong Håkon Magnusson. I 1312 ga kong Håkon kongsgården i Borg til sin svoger Havtore Jonsson og 
hans arvinger. Dette skapte senere konflikt under kong Magnus Eriksson. Se Norseng, s. 76f.  
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Alv Erlingssons rolle som en viktig politisk aktør begynner med hans militære aktiviteter i 1284. 

Den norske kongemakten havnet i alvorlig politisk og militær konflikt med de tyske kjøpmennene 

som nylig hadde organisert seg i det Rostockske Landefredsforbundet. For å presse den norske 

kongemakten til ettergivelse iverksatte forbundets medlemmer en blokade av det norske riket. 

Alvs navn ble knyttet til norske angrep på utenlandske handelsskip. I dette kapittelet vil jeg 

undersøke primærkildene som forteller om Alvs aktiviteter i 1284, og se dem i sammenheng med 

den politiske konteksten han opererte i. Lar Alvs handlinger seg best forklare med bakgrunn i den 

norske kongemaktens interesser, eller var de private plyndringstokter som skulle tjene hans 

personlige politiske eller økonomiske mål? 

�+5-.0+2)0)5�58'�6<��(/5�0.(()�.,�*)-�0)4(=+5-.0+52)�=)'*)(5)5:.0(96)-�

Munch var den første norske historiker som systematiserte kildematerialet og utviklet 

vitenskapelige hypoteser om årsakssammenhenger i den relevante perioden. Norske historikere 

som har befattet seg med konfliktene i 1284 og 1285, har i all hovedsak fulgt Munchs 

kildekritiske vurderinger. Oppfatninger om årsakssammenhenger, kronologi og det realhistoriske 

hendelsesforløpet bærer derfor i stor grad preg av å være gjentagelser av Munchs fremstilling. 

Denne oppfatningen kan i sine hovedtrekk oppsummeres som følger:  

Etter at den norske regjeringen gjennomførte en innstramming av hansakjøpmennenes 

tradisjonelle rettigheter i Bergen, brøt det ut konflikt mellom tysktalende kjøpmenn og den norske 

regjeringen. Tyske kjøpmenn som brøt de nye bestemmelsene opplevde å få sitt gods konfiskert. 

De tyske kjøpmennene skal ha unngått å seile til Norge og klaget til kong Eirik Magnusson. Kong 

Eirik skal da i brevs form ha forsikret dem om at det var trygt å seile til Bergen, at konfiskeringen 

av gods skulle opphøre, og at de som hadde blitt utsatt for overgrep skulle få erstatning. Kongens 

brev fikk de tyske kjøpmennene til igjen å seile til Norge. På åpen sjø ble de da utsatt for angrep 

av kaperskip som var blitt utstyrt av Alv Erlingsson.1 Samtidig som Alv plyndret utenlandske 

handelsskip skal han ha angrepet Danmark.2 Resultatet ble at de tyske stedene og den danske 

kongen allierte seg, med det mål å forsvare seg mot den norske aggresjonen. Samtidig ble en 

blokade organisert for å stoppe all tilførsel av korn til Norge.3 

                                                 
1. ”Herover blev det nu klaget fra Stæderne, og der blev ogsaa svaret i kongens navn, at alt skulde blive 
udleveret, og at de, der havde lidt Skade, skulde faa Erstatning. Dette beroligede Stæderne nogenledes, og da 
Sommeren kom, begynte deres handelsfartøjer, som sedvanlig, at drage til Norge. Men i Stedet for at møde 
fredelig Behandling, som de havde ventet, bleve disse Skibe, da de kom ud på Kattegat eller Nordsjøen, 
forfulgte, tildeels også opbragte og plyndrede af norske krigsskibe, der alle, som det synes, tilhørte eller vare 
udrustede af hr. Alf Erlingssøn af Thornberg; i det mindste angives han overalt som den eneste Ophavsmand til 
disse Fiendligheter, og ham alene gives Skylden for al den Skade, som blev gjort.” Munch, 4:2, s. 94f. 
2 ”…derhos plyndrede han de danske kyste, især Nørrejylland, samt plyndrede Laholm i Sydhalland og Skanør i 
Skåne…” Ibid., s. 95. 
3 Se Ibid., s. 85ff.; Knut Helle, Norge blir en stat 1130-1319 Oslo 1996, s. 255.; Helle, Konge og gode menn, s. 
354f.; Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 102. 
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I forskningen er det enighet om det realhistoriske hendelsesforløpet jeg her skisserte i 

grove trekk.4 Oppfatningene varierer imidlertid når det kommer til hvorvidt Alv handlet på egen 

hånd, eller i overensstemmelse med stats-/ kongemakten. I et perspektiv der angrepene på 

utenlandske handelsfartøyer og på dansk territorium ses som et uttrykk for statens politikk, 

fremstår denne politikken merkelig. Det innebærer at regjeringen i Bergen først igangsatte 

konfiskasjoner av utenlandske kjøpmenns gods. Etter å ha mottatt klager tilbød den så de 

forulempede kjøpmennene erstatning. Da kjøpmennene kom for å få erstatning skal regjeringen, 

via Alv, ha angrepet og plyndret dem på åpen sjø, samtidig som den rettet angrep mot den danske 

kysten.  

Historikere har da også hatt problemer med å forklare disse begivenhetene. Munch mener 

at Alv handlet alene da han angrep tyske skip, men på oppdrag fra enkedronning Ingeborg da han 

angrep Danmark. Disse angrepene skal ha vært ledd i en strategi som hadde som mål å tvinge 

gjennom den norske enkedronningens uinnfridde arvekrav på dansk krongods.5 Munch kan 

derimot ikke forklare motivene for angrepene på tyske handelsskip. Schreiner ser konflikten som 

første ledd i en langvarig konflikt mellom den norske kongemakten og de tyske kjøpstedene langs 

Østersjøkysten. Han formulerer en hypotese der han forklarer den norske regjeringens opptreden 

med at den regnet med sikre korntilførsler fra England. Derfor kunne regjeringen risikere full 

konfrontasjon med stedene, og den følgende blokaden dette førte til.6 

Hugo Yrwing er kanskje den historikeren i moderne tid som har undersøkt kildematerialet 

grundigst, for å få svar på hva som drev de nordiske konfliktene i tiden fram mot mordet på Erik 

Klipping. Han karakteriserer den norske statens politikk som ”eiendommelig”7. Han peker på at 

arvekonfliktene skulle løses av en dansk domstol våren 1284 og at angrepene derfor ikke kunne 

ha noe med det å gjøre. Det ville være irrasjonelt å angripe Danmark for å presse gjennom et 

norsk arvekrav som senere skulle avgjøres av den danske hoffdagen. Yrwing mener derfor at 

årsaken til angrepene må være at Erik Klipping inngikk et forbund med Lübeck på høsten 1283. 

Norge skal på dette tidspunktet ha vært involvert i en krig mot de tyske stedene, fordi den norske 
                                                 
4 Se også Grethe Authen Blom, Det nordiske syn på forbindelsen mellem Hansestæderne og Norden Århus 1972. 
5 Munchs analyse av Alvs rolle i konfliktene bygget på hans hypotese om det nære forholdet mellom 
enkedronning Ingeborg og Alv. Ifølge Munch var det enkedronningens interesser Alv egentlig kjempet for. 
Angrepene på den danske kysten har gjerne blitt forstått på denne måten. Hypotesen krediteres gjerne Munch, 
men kan spores tilbake til Arild Huitfeld, den har blitt stående i mye av forskningen. Se for eksempel B. E. 
Bendixen, Tyskernes handel paa Norge og det hanseatiske kontor i Bergen. Bergen 1916, s. 50.;Julius Harttung, 
Norwegen und die deutschen Seestädte Berlin 1877, s. 54.. Hypotesen om forholdet mellom dronningen ble 
kritisert allerede av Koht og senere av Helle Halvdan Koht, "Norske Dronningar," Syn og Segn  (1926): s. 326.; 
Helle, Norge blir en stat, s. 254.. Likevel følger nyere forskning i stor grad Munchs tolkning av årsakskjedene 
som førte til konflikt og blokade, og hans bedømmelse av Alvs handlinger. 
6 Schreiner mener den reelle målsetningen bak kong Eiriks brev til den engelske kongen i april 1284 (se lenger 
ned i dette kapittelet), var å sikre korntilførsler fra England. Schreiner viser til at de engelske kornprisene 
visstnok lå meget lavt det året. Han mener også at Alv handlet med ”den ansvarlige regjering” i ryggen, og at det 
derfor har skjedd et avgjørende omslag i Norge etter at fredstilbudet var sendt til tyskerne. Johan Schreiner, 
Hanseatene og Norges Nedgang Oslo 1935, s. 28f. Helle har stilt seg tvilende til denne hypotesen. Han har pekt 
på at et forbund med England enda ikke var sluttet på det tidspunktet angrepene fant sted. Helle, Norge blir en 
stat, s. 254. 
7 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 111. 
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regjeringen ønsket å redusere tyske kjøpmenns makt i Norge. At den danske kongen gikk med i 

det tyske forbundet skal i Norge ha blitt tolket som en fiendtlig handling og angrepene var en 

reaksjon på det.8  

Knut Helle peker med rette på en svakhet i Yrwings resonnement. Det ville like fullt være 

irrasjonelt av den norske staten å gå til krig mot Danmark samtidig som arvespørsmålet var i ferd 

med å bli løst, selv om angrepet skulle være motivert av andre årsaker. Konklusjonen Helle 

trekker er at Alv må ha handlet på egen hånd, uavhengig av regjeringskretsen i Bergen. Helle 

antyder videre at Alv ikke har hatt andre motiver enn den berikelse kaperaksjoner mot tyske skip 

kunne medføre, han karakteriserer Alv som en ren fribytter.9 Helle ser altså på angrepene som 

handlinger Alv satte i gang på egenhånd. Det innebærer at det ikke var den norske staten som 

handlet gjennom Alvs angrep. Fortolkningen er en logisk konsekvens av Helles analytiske 

utgangspunkt. Han er opptatt av riksstyring og statens fremvekst. Hans løsning på det problemet 

Alv representerer, er å betegne Alvs handlinger som handlinger utført av en fribytter. Den norske 

statens politikk fortolkes hos Helle som langsiktig og rasjonell, men Alvs handlinger passer ikke 

inn i et slikt skjema. Derfor blir de fortolket som noe han gjorde uten rådets samtykke.  

Jeg mener alle de overnevnte historikeres analyser er problematiske. Begge 

fortolkningene, enten Alv handlet med eller uten rådets godkjennelse, er logiske konsekvenser av 

de implisitte forutsetningene i et statssentrert paradigme. Enten har den norske kongemaktens 

politikk blitt forstått som et kynisk og rasjonelt spill, eller så har Alvs handlinger blitt sett på som 

uavhengige av statens politikk. Begge forklaringene innebærer ulogiske implikasjoner: Utførelsen 

av en så kynisk og utspekulert politikk ville kreve en samkjørt, handledyktig og målrettet 

regjering, som i stor grad hadde tilgang til sikker informasjon om forhold i Danmark, Sverige, 

Tyskland, Skottland og England. Det er ikke sannsynlig at den norske regjeringen var i stand til å 

opptre på denne måten. På den andre siden: Dersom Alv handlet på egenhånd, hvorfor stilte de 

tyske stedene den norske kongen ansvarlig for hans handlinger? Og dersom Alv førte en privat 

kaperkrig med private mål, hvorfor økte hans innflytelse og makt i Norge etterpå? Året etter ble 

han som vi skal se forhøyet til jarl av kong Eirik. 

For å kunne forstå Alvs handlinger i forhold til den konteksten han opererte i, er det ikke 

tilstrekkelig å bare belyse konfliktene fra norsk ståsted. Derfor vil jeg i det følgende undersøke 

utviklingen også i de rikene som kongemakten havnet i konflikt med.   

.':(+2-)'�3)*�*)�-852)�5-)*)')�

Gnisninger i forholdet mellom norske konger og kjøpmenn fra Lübeck var ikke nytt. I konflikt 

mellom dansker og nordmenn i 1240-årene hadde skip fra Lübeck deltatt i plyndringen av norske 

skip. Som en reaksjon på det ble godset på kogger fra de vendiske byene beslaglagt i Bergen 

                                                 
8 Ibid., s. 103. 
9 Helle, Norge blir en stat, s. 255f.; Knut Helle, Under kirke og kongemakt, Bind 3, Aschehougs norgeshistorie 
Oslo 1994, s. 203. 
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sommeren 1247.10 Tyskerne reagerte med å sende brev til kong Håkon og klage over at 

rettighetene de hadde blitt innrømmet ikke ble respektert, og at de ønsket å formelt fornye dem. 

Det tyder på at tyske kjøpmenn i Bergen har hatt særrettigheter og privilegier også før dette. I 

1250 ble det sluttet en fredsavtale mellom kong Håkon og Lübeck som garanterte fri handel, 

gjensidig hjelp mot overfallsmenn og at vilkårene for handel for begge parter ble som de hadde 

vært tidligere.  Etter dette ble det vanligere for tyske kjøpmenn å etablere seg fast i Norge. Fra 

1259 er det kildebelegg for at det fantes vintersittere i Bergen og i tiden fremover ble de gradvis 

flere. Etter hvert var det også vintersittere i både Oslo og Tønsberg. Allerede i Håkons tid oppstod 

det konflikt mellom vintersittere i Bergen og bymyndighetene, da de tyske kjøpmennene motsatte 

seg å betale tiende. Tyskerne på sin side klaget over manglende beskyttelse og rettsikkerhet i 

Norge.11 

Under Magnus Lagabøter oppsto gnisninger i forholdet til de tyske kjøpmennene etter at 

de utenlandske kjøpmenn som eide eller leide bygårder i de norske byene i mer enn tolv måneder, 

ble sidestilt med fastboende i Magnus Lagabøters bylov. Det innebar at de måtte betale 

leidangsskatt på lik linje med andre. Dette førte til klager fra tyske kjøpmenn og forhandlinger ble 

ført mellom kong Magnus og to representanter for stedene i Tønsberg i 1278. Forhandlingene 

resulterte i at kong Magnus utstedte et privilegiebrev som ga tyske kjøpmenn privilegier fremfor 

andre utenlandske kjøpmenn i Norge.12 I norsk historieskriving har det vært vanlig å hevde at 

formynderstyret for barnekongen Eirik Magnusson brøt med den sjenerøse handelspolitikk som 

faren hadde ført, og innførte en hardere utenrikspolitisk linje.13 Dette synet grunner i en beslutning 

tatt av det bergenske bymøtet, som kongens råd stilte seg bak. 

Det bergenske bymøtets vedtekt 

På et bymøte i Bergen høsten 1282, vedtok bymennene å forby andre fremmede vintersittere enn 

de som importerte kornvarer, å kjøpe smør, skinnvarer og skrei i tidsrommet 14. september – 3. 

mai hvert år. (Mellom korsmessene om vinteren). Det ble også forbudt for utlendinger å kjøpe 

storfe i landdistrikter. 16. september 1282 stilte kong Eirik, hertug Håkon, enkedronning 

Ingeborg, gjalkeren i Bergen, ”hele kongens høyeste råd” og ”alle andre beste menn som var i 

byen”, seg bak vedtekten.14 Det har vært vanlig å hevde at dette var et klart brudd med Magnus 

Lagabøtes forsonings- og privilegiepolitikk, og at det viser at den norske regjeringen nå var i ferd 

                                                 
10 Vendere var i middelalderen betegnelsen i Tyskland og i Norden på de vestslaviske stammene som bodde i det 
tyske riket. 
11 Helle, Norge blir en stat, s. 128ff. 
12 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 100f. Det kan nevnes at Johan Schreiner mener bakgrunnen for 
privilegiebrevet var misvekst og hungersnød i Norge i 1277. Forholdene skal ha vært svært dårlige i riket også i 
det påfølgende året og de fleste manglet korn til utsæd neste år. Det ble derfor nødvendig for kongen å sikre 
korntilførsel fra de tyske byene, han måtte derfor sikre seg deres vennskap for enhver pris. Schreiner, s. 26. 
13 Bjørgo, Rian, og Kaartvedt, Selvstendighet og union, s. 84.; Helle, Norge blir en stat, s. 254. 
14 NMD:34 
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med å gjennomføre en handelspolitisk snuoperasjon.15 Jeg vil trekke frem tre momenter som 

peker mot en slik tolkning. 

For det første vil jeg påpeke, som Knut Helle har vist, at innskrenkningene i de tyske 

kjøpmennenes rettigheter ikke brøt direkte med privilegiene gitt av kong Magnus fire år 

tidligere.16 Det brøt heller ikke direkte med den bergenske byloven, selv om lovens 

likestillingsprinsipp ble endret i tyskerne disfavør. Det taler imot at vedtekten bør ses som et 

markant brudd med tidligere praksis. 

For det andre er det ikke uten videre gitt at det er riktig å fortolke vedtekten fra 1282 som 

utrykk for en statlig norsk politikk. Vedtekten åpner med følgende formulering: 

I vår herre Jesu Kristi navn ble dette vedtatt på bymøte i tredje styringsåret til den verdige 
herre kong Eirik, den kronte, på onsdag etter korsmesse om høsten med samtykke av hans 
mor, dronningen, og hertug Håkon og Jon Ragnvaldsson, som da var gjalker i byen, og hele 
kongens høyeste råd og alle de andre beste menn som var i byen […]17 

Spørsmålet er om det er riktig å tolke denne teksten slik at det er kongen og rådet som står bak 

beslutningen. Bymennene kunne selv vedta slike vedtekter, så lenge de ikke brøt med kongelig 

lovgivning. Det står da også i vedtekten at den er vedtatt på et bymøte. At kongen og 

regjeringskretsen satte sine navn under trenger ikke tolkes slik at det var de som hadde tatt 

beslutningen. Det var vanlig at kongen stadfestet vedtekter som bymennene tidligere hadde 

vedtatt på bymøte.18  

Teksten er bare tilgjengelig i to avskrifter fra rundt 1350. Det vil si at det ikke er mulig å 

identifisere medlemmene av ”kongens høyeste råd” eller ”alle de andre beste menn som var i 

byen”, fordi den beseglede originalen er borte. Ser en på andre vedtekter, retterbøter og diplomer 

utført av kongen i samråd med hans høyeste råd, eller en forsamling av de ”beste menn” han 

omgav seg med, ser en imidlertid at innholdet i begrepene er flyktige. Uten å vite sikkert hvem 

kongens høyeste råd i dette tilfellet besto av, og hvem de beste menn var, er det vanskelig å gjøre 

annet enn å spekulere. Likevel er det rimelig å anta at ”de beste menn som var til stede i byen” i 

stor grad må ha bestått av vestlandske stormenn. Sammen med medlemmene i ”kongens høyeste 

råd”, gjalkeren og bymennene, repressenterte de sannsynligvis økonomiske interesser som 

påvirket deres rolle som beslutningstakere i denne saken. Det er rimelig å anta at mange av 

medlemmene i denne forsamlingen ville tjene personlig på at tyskerne i Bergen fikk innskrenket 

sin økonomiske handlekraft.19 
Det er også verdt å merke seg at vedtekten setter gjalkeren i Bergen foran kongens høyeste 

råd, det er uvanlig og kan tyde på at dette er resultatet av en lokal konflikt mellom vinterfaste 

                                                 
15 Schreiner og Bendixen går så langt som å karakterisere vedtekten som en ”sterk nasjonal reaksjon”. Schreiner, 
s. 26.; Bendixen, s. 35. Se også Helle, Norge blir en stat, s. 254.  
16 Helle, Norge blir en stat, s. 255. 
17 NMD:34 
18 Innledning til NMD:34 
19 Et slikt syn har tidligere blitt fremsatt av Erlsland. Geir Atle Ersland, "Kongshird og leidagnsbonde," i Norsk 
Forsvarshistorie. Krigsmakt og kongemakt 900 - 1814 Bergen 2000, s. 99. 
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tyskere og byrådet, snarere enn et utrykk for en statlig handelspolitisk linje. Formelt sett var 

vedtaket gjort av de styrende myndigheter i Bergen – bymøtet. Vedtektens avsluttende setning gir 

også vedtekten et utpreget lokalt preg: 

 …enhver som innretter seg på annen måte enn nå er forklart, skal dra stein og være utleg 
fra byen vår.20 

De som bryter vedtektens bestemmelser blir altså utvist fra byen Bergen, ikke fra riket. Det taler 

for at den er et uttrykk for en lokal konflikt der bymennene har vært pådriverne, ikke et kongelig 

råd. Jeg mener at den bergenske vedtekten ikke representerer en planlagt omlegging av en norsk 

handelspolitikk. Snarere var den et resultat av en lokal konflikt i Bergen som kongen av formelle 

grunner stilte seg bak. 

Som vi skal se fikk dette større konsekvenser enn det er rimelig å anta at aktørene på norsk 

side forutså på dette tidspunktet. 

Opprettelsen av Landefredsforbundet 

Det Rostockske Landefredsforbund ble formelt opprettet 13. juni 1283 som en krigskoalisjon mot 

markgrevene av Brandenburg. Forbundet hadde den tyske keiseren Rudolf av Habsburgs 

velsignelse og hertugen av Sachsen var i krigen mot Brandenburg forbundets formelle leder 

(capitanus). Forbundet hadde en rekke fyrster og handelsbyer som medlemmer. Fyrstekretsen 

besto i tillegg til hertugen av Sachsen, av Hertug Bugislav av Pommern, fyrst Vitslav av Rügen, 

greve Henrik av Dannenborg, fyrstene av Werle, Mecklenburg, Schwerin og Rostock.21 I tillegg 

kom handelsbyene Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin og 

Anklam. Allerede fra begynnelsen fremsto Lübeck, tross hertugen av Sachsens formelle 

lederstilling, som organisatoren. I opprettelsestraktaten lovet fyrstene å hjelpe militært i alle de 

stridigheter byene måtte befinne seg i, og byenes handelsprivilegier i fyrstedømmene ble 

bekreftet. Den uttalte hensikten med forbundet var å opprettholde freden til lands og til vanns. 

Traktaten skulle gjelde i 10 år. Det vil si at forbudet må ses som mer enn en midlertidig 

konstellasjon i krigen mot Brandenburg. Det ble bestemt at forbundet kunne forlenges med 

medlemmenes samtykke, og at representanter for alle forbundsfellene skulle møtes fire ganger 

hvert år. Denne organisasjonen skulle gjøre det mulig for de tyske kjøpstedene og deres allierte, å 

opptre med samlet makt og besluttsomhet i en helt annen grad enn før.22 

                                                 
20 NMD:34 
21 Fyrstene Henrik og Johan av Werle, grev Helmold og Claus av Schwerin, fyrstene Johan 2., Johan 3., og 
Henrik av Mecklenburg, fyrstene Johan, Claus og Henrik Borvin av Rostock.  
22 Se Bendixen, s. 45.; Niels Skyum-Nielsen, Fruer og vildmænd, Bind 1, Dansk middealderhistorie 1250-1340 
København 1994, s. 116.; Hørby. kap. 8. 
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Hallkjell Krøkedans’ reise til Tyskland 

Den norske stormannen Hallkjell Krøkedans reiste ifølge Arne biskups saga til den tyske keiseren 

i 1283, sommeren 1284 kom han tilbake.23 Hallkjells opphold i Tyskland har av flere norske 

historikere blitt satt i sammenheng med den handelspolitiske situasjonen den bergenske 

byvedtekten av 16. september førte til. Både Munch, Bendixen og Helle mener reisen må forstås 

som et ledd i rådets utenrikspolitiske aktivitet under det spente forholdet til de tyske stedene.24 Det 

er en naturlig og logisk slutning dersom byvedtekten i Bergen tas til inntekt for en planlagt 

omlegging av norsk handelspolitikk ovenfor de tyske kjøpmennene, iverksatt av den fungerende 

norske regjeringen. Det ville være rasjonelt av den norske staten å sende en diplomat til keiseren 

for slik å forsøke å oppnå støtte for sitt syn, dersom det bergenske byvedtaket var planlagt og 

innebar en omlegging av den norske statens handelspolitiske linje. Keiseren hadde tidligere sendt 

brev til Magnus Lagabøter, der han takket for den norske kongens vern om borgere fra Lübeck, 

han kunne altså spille en rolle i forholdet mellom den norske kongsmakten og tyske 

handelsmenn.25 Som det vil komme frem senere skulle han også spille en rolle til støtte for 

landefredsforbundets medlemmer i 1285.26 Likevel er det flere faktorer som taler mot et slikt syn.  

Hallkjell har etter alt å dømme reist til den tyske keiseren, enten før landefredsforbundet 

ble dannet, eller i alle fall før noen i Norge kan ha vært klar over at det ville bruke sin samlede 

kraft i kamp mot den norske kongen. Landefredsforbundet hadde keiserens velsignelse fra det ble 

dannet, men det ble som nevnt formet som resultat av en konkret politisk situasjon - krigen mot 

Brandenburg. At den norske stormannskretsen rundt kong Eirik var i stand til å forutse at denne 

krigskoalisjonen senere ville opptre samlet mot det norske riket, og at det derfor var nødvendig å 

kommunisere med Habsburgerkeiseren om saken, er ikke sannsynlig. 

Det er først i januar eller februar 1284 det finnes kildebelegg til å tidfeste at det foregikk 

samtaler blant representanter for stedene angående en koordinert aksjon mot det norske riket, altså 

etter at Hallkjell hadde reist til Tyskland. At det norske rådet stilte seg bak vedtekten fremstår 

snarere som situasjonsbestemt og med kortsiktige mål enn som resultatet av langsiktig strategisk 

tenkning. Jeg mener derfor at det er grunn til å tvile på at reisen til den tyske keiseren hadde 

sammenheng med konflikten med de tyske kjøpmennene i Bergen. 

Vedtektens konsekvenser 

Selv om kongen og hans krets sannsynligvis ikke hadde tatt initiativet til bymøtets vedtekt, ble 

kongemakten sett som ansvarlig fordi den hadde stilt seg bak den. Vedtekten og håndhevelsen av 

bestemmelsene i den, førte raskt til konflikt. I tiden etter vedtekten kom det en rekke klager fra 

                                                 
23 Arne saga biskups s. 116 og RNII:355a. 
24 Munch, 4:2, s. 91.; Bendixen, s. 48.; Helle, Konge og gode menn, s. 581. 
25 RNII:124 
26 RNII:369 
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tyske kjøpmenn over at de hadde blitt utsatt for urett i Norge. En gang før 2. februar 1284 skrev 

rådet i Stralsund følgende brev til rådmennene i Lübeck:  

En sendemann fra kjøpmenn som besøker England, har sendt oss et klagebrev der de 
forteller oss om den skade som er gjort mot dem, og blir gjort hver dag i Norge. Vi mottok 
Deres [Lübecks] brev om den samme saken, og vi vil oppfylle Deres ønsker og vilje med 
råd og hjelp så langt vi kan. Dere bør vite at dersom vi får leide, kommer vi til dere 2. 
februar, for å høre Deres råd om på hvilken måte vi kan motsette oss de førnevnte sakene.27 

Av brevet kan vi lese at kjøpmenn fra Lübeck og tyske englandsfarere mente seg utsatt for urett i 

Norge. Det går også frem at de tyske stedene på dette tidspunktet hadde igangsatt samtaler for 

komme til enighet om felles tiltak for å motsette seg de angivelige overgrepene. Tiltakene som ble 

drøftet var sannsynligvis en blokade av det norske riket, det går frem av de følgende brevene 

samtalene resulterte i. En blokade krevde en grad av koordinasjon de tyske stedene ikke hadde 

vært i stand til før dannelsen av landefredsforbundet. 

Et brev som ble sendt fra rådmennene i Bremen til rådmennene i Lübeck stammer 

sannsynligvis fra de samme samtalene som overnevnte brev. Rådmennene fra Bremen skriver at 

de gjennom brev fra Lübeck har fått vite at det ikke har blitt tatt noen endelig avgjørelse angående 

blokade av Norge. De ber om å få vite det før påske dersom det skulle bli enighet om å gå til en 

blokade. Deretter vil de sende svar om sin egen avgjørelse.28 Brevet er ikke datert, og moderne 

kildeutgivelser er usikre på den rette dateringen. I tyske kildesamlinger er dateringen satt til 

slutten av år 1283. I Regesta Norvegica vises det til at det refereres til fremtidige forhandlinger i 

brevet fra Stralsund til Lübeck. Det er nærliggende å tenke seg at det er disse forhandlingene 

rådmennene i Bremen har fått høre om. Det plasserer brevet nært opp til brevet fra Stralsund. I 

Regesta Norvegica argumenteres det med at siden brevet oppgir svarfrist til påske, er det 

sannsynligvis utført senere enn angitt i de tyske kildesamlingene, nemlig om vinteren eller tidlig 

på våren, dette på grunn av at det ellers ville være et unaturlig langt tidsrom mellom brevene.29 

Det er et resonnement jeg er uenig i. At rådmennene ville ha svar før påske lar seg bedre forklare 

med at det var nødvendig å ta stilling til om de skulle tilslutte seg en eventuell blokade eller seile 

til Norge som vanlig, før seilingssesongen begynte. Seilingssesongen ble regnet fra påskens slutt. 

Kong Eirik Magnussons brev til stedene 

13. mars 1284 ble et brev beseglet med kong Eriks segl i Bergen. Det var rettet til fogden, 

rådmennene og folket i henholdsvis Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Bremen, Stralsund, 

Greifswald, Stettin, Demmin, Anklam, Gotland, Elbing, Riga og Reval. Alle tyske kjøpmenn som 

kunne påvise at de hadde lidd urett eller skade av kongen eller hans undersåtter i Norge, hadde rett 

til full oppreisning i samsvar med norsk lov. Forutsetningen var at norske kjøpmenn i tyske byer 

                                                 
27 Oversatt fra HR I:28, brevet er parafrasert i RNII:336 
28 RNII:362 
29 fotnote til RNII:362 
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skulle få samme rett. Brevet bekreftet også alle friheter, rettigheter og privilegier tyske kjøpmenn 

tidligere hadde fått av kongens far og forfedre.30  

Historikere har sett brevet som en kapitulasjon fra den norske regjeringens side, en 

snuoperasjon i forhold til den politikken kongens råd bega seg inn på da de beseglet den 

bergenske byvedtekten.31 Jeg mener dette er en feillesning av denne kilden. I brevet understrekes 

det at norsk kongelig lovgivning skal gjelde, at tyske kjøpmenn må bevise at de har lidd urett (at 

det har skjedd brudd på norsk lov), samtidig som forutsetningen er at norske kjøpmenn tilkjennes 

samme rettigheter i tyske havner. Byvedtekten ble som tidligere nevnt ikke oppfattet som ett 

brudd på norsk kongelig lovgiving. Bekreftelsen av kjøpmennenes friheter og privilegier bryter 

heller ikke med byvedtekten, da denne som nevnt verken brøt med byloven eller de privilegier 

tyske kjøpmenn hadde tilegnet seg tidligere.  

Jeg mener derfor at brevet ikke bør ses som en norsk kapitulasjon. Snarere viser det at 

beslutningstakerne på norsk side valgte å opprettholde sitt standpunkt. Samtidig er det tydelig at 

brevet er forsøk på forsoning fra norsk side, det formidler den norske kongens ønske om å vise 

velvilje. Tyske klager og trusler, eller rykter om blokade, har gjort inntrykk på kretsen rundt 

kongen. 

Iverksatte de tyske stedene en blokade av Norge i 1284? 

Det har vært uenighet blant historikere om hvorvidt en blokade ble iverksatt i 1284, eller om de 

tyske stedene først satte den ut i live i 1285. Det har vært hevdet at en virkelig effektiv blokade 

først ble gjennomført etter at Danmark ble med i blokaden i 1285.32 I forskningen har det som 

nevnt vært vanlig å hevde at beslutningen om å gå til blokade ble tatt som en reaksjon på Alv 

Erlingssons kapervirksomhet mot tyske handelsskip som var på vei til Norge etter kong Eriks 

forsonende brev. Jeg mener imidlertid at en granskning av kildematerialet sannsynliggjør at både 

beslutningen om å gå til blokade, og iverksettelsen av denne, hører hjemme før de norske 

kaperaksjonene i 1284. 

Som ovenfor vist ble det sendt brev mellom medlemsbyene etter at tyske kjøpmenn hadde 

fått sitt gods beslaglagt i Bergen. Av Bremens svarbrev til Lübeck kan vi lese at rådmennene der 

det på det tidspunktet allerede hadde mottatt et brev fra Lübeck om at samtaler angående 

iverksettelsen av en blokade var i gang. En gang før 14. desember 1284, ble det holdt et møte, 

sannsynligvis i Rostock, angående spørsmålet om blokade av Norge. Kunngjøringen som møtet 

resulterte i er bevart, den viser med tydelighet at en blokade ble iverksatt av de tyske stedene: Det 

ble besluttet at det skulle være forbudt å føre korn, bønner, erter, malt og mel til Norge. Kjøpmenn 

som brøt dette forbudet skulle betale 10 mark sølv i bot til sin hjemby, og få varene sine 

konfiskert. Dersom varer fra Norge ankom stedene, skulle de ikke være gjenstand for kjøp og 

                                                 
30 RNII:342 
31 Munch, 4:2, s. 94f.; Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 102. 
32 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 104f.; Skyum-Nielsen, s. 117. 



 29 

salg, men sendes tilbake den veien de kom. Kunngjøringen inneholder også et punkt om at 

borgerne av Bremen vil bli straffet ved selv å bli utsatt for blokade, dersom de ikke tilslutter seg 

vedtaket.33 

I tillegg er det bevart en uformell instruks, nærmest en huskelapp, som sannsynligvis i har 

tilhørt Lübecks representant(er) under dette møtet. Jeg gjengir det her i oversatt utgave:  

M. H. t. Nordmændene: at deres Varer ikke maa gaa gennem Sundet. 

M. H. t. de Danske, der fra Norge fører Varer til Stæderne, hvorledes der skal forholdes 
overfor dem. 

M. H. t. Bremens Indbyggere, at der af Stæderne skal gives dem Breve om Deltakelse i 
Pakten. 

Om der skal sendes Udsendinge til kongen af Danmark. 

Herrene i Venden skal mindes om at bistaa os i de Trængsler, vi er udsat for fra 
Nordmændenes Side. 

At der skal sendes Breve til Riga og til alle de fjerne Stæder angaaende Nordmændenes 
Anliggende, og at Breve skal sendes mod Vest.34 

Det er interessant at huskelappen nevner at norske varer ikke må gå gjennom Øresund. Det vitner 

om at man fra Lübecks side har vært interessert i en fysisk avstengning av sundet, for slik å hindre 

norske skip fra å seile gjennom, og utenlandske skip fra å nå Norge. En slik avsperring ble 

imidlertid ikke vedtatt under det kommende møtet. I stedet ble det som ovenfor nevnt vedtatt å 

forby utførsel av varer til Norge og forbudt å motta norske varer i medlemsbyenes havner. Av 

huskelappen går det også frem at representanten fra Lübeck var instruert til å arbeide for at brev 

skulle sendes til byer i øst og vest. Fra Lübecks side ønsket man å gjøre en blokade mer effektiv 

ved å inkludere flere byer. Vi kan også se at lederne i Lübeck allerede på dette tidspunktet ønsket 

å involvere den danske kongen. 

Verken kunngjøringen eller huskelappen er datert. Spørsmålet er derfor om dette møtet, da 

blokaden ble iverksatt, fant sted før seilingssesongen begynte i 1284, og før angrepene på tyske 

skip som i danske kilder ble knyttet til Alvs navn. To kilder gjør en slik antagelse sannsynlig. 

                                                 
33 DRB 2.rk III:133; RNII:364. Bremens forhold til Norge var annerledes enn de vendiske byene langs 
Østersjøkysten. De hadde de samme privilegier i Norge som andre tyske kjøpmenn, men disse var formulert i et 
eget brev (RNII:225). Bremen var ikke blant de originale medlemmene i landefredsforbundet, men ble medlem 
en gang før høsten 1285 (RNII:396). Tidlig på høsten 1285 ble det så vedtatt at kjøpmenn fra Bremen skulle 
bortvises fra de andre byene, uenigheten angående blokaden har tydeligvis ført til at byen på det tidspunktet har 
blitt kastet ut av forbundet (RNII:365). Yrwing mener den eneste logiske forklaringen på Bremens opptreden er 
at byen må ha blitt tilbudt særrettigheter i Norge. (Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 113.) Yrwing har her 
oversett et viktig poeng. Det ser ikke ut til at kjøpmenn fra Bremen på denne tiden overvintret i Bergen. 
Vedtekten fra 1282 omfattet bare vintersittere, derfor rammet den ikke Bremens innbyggere. Å iverksette en slik 
blokade som Lübeck gikk inn for, ville innebære et betydelig økonomisk tap for de av byens kjøpmenn som 
pleide å seile til Bergen. Samtidig ville utsiktene til økonomisk vinning ved å stå utenfor blokaden være 
betydelige fordi man ikke ville oppleve konkurranse fra de kjøpmennene som var med i blokaden, så lenge 
blokaden varte. Jeg mener det er rimelig å anta at det var motiv nok for rådmennene i Bremen for å velge å stå 
utenfor blokaden. 
34 Tillegg til DRB 2.rk III:133  
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En gang mellom 16. juni og 21. juli 1284, ble følgende notis nedskrevet i Rostock 

Stadbuch: 

Hallkjell fra Norge skylder Johan Pape 100 mark Rostockske penger som skal betales i 
Norge. J. Pape de Osnabrück får reise med Halkjell fra Rostock til Norge, uten at dette 
legges han til last.35 

Det er Hallkjell Krøkedans det må være snakk om. Han befant seg som nevnt i Tyskland hos den 

tyske keiseren i 1283-1284, sannsynligvis var han i Rostock på vei hjem.36 Notatet i Rostock 

Stadtbuck er viktig i denne sammenhengen, ikke først og fremst fordi det forteller noe om 

Hallkjells tilbakekomst, men fordi det viser at det midt på sommeren 1284 var restriksjoner på 

skipsfart mellom Rostock og Norge. Det går frem av at J. Pape trengte en spesiell tillatelse for å 

kunne reise sikkert til Norge. 

En annen kilde som viser at en blokade ble satt i gang er et brev den danske drottseten 

Uffe Nielsen skrev til stedene.37 Han klaget over at borgere fra Lund skal ha blitt plyndret i en 

dansk havn av tyskere som var sendt dit for å skade nordmennene. Borgerne fra Lund ble visstnok 

plyndret etter å ha kommet tilbake fra en handelsreise til Norge. Kjøpmennene hadde ifølge brevet 

reist ved mikkelsmesse, 29. september. Uffe Nielsen titulerte seg i brevet som ”dapifer”, drottsete. 

Han hadde tidligere vært drottsete, men dette brevet må stamme fra hans andre periode i 

stillingen. Han nevnes første gang i kildene som drottsete (i et datert brev) i sin andre periode 29. 

november 1284. Det tilsier at de danske kjøpmennenes avreise fra Danmark må ha skjedd rundt 

29. september 1284, og at de ble plyndret noe etter dette. En aktiv blokade var med andre ord satt 

i gang høsten 1284.38 

De overnevnte kildene taler for at det ble satt i gang en tysk blokade i seilingssesongen 

1284. Gitt de ovenfor drøftede kildene lar det seg forklare på bakgrunn av at den norske 

kongemakten ikke bøyde av for press og trusler om å omgjøre det bergenske bymøtets vedtak fra 

høsten 1282, og frigi gods som var blitt beslaglagt. Kildene fra fredsforhandlingene i 1285 viser at 

konfiskert gods ikke ble frigitt.39 Allerede før 2. februar 1284 pågikk det samtaler mellom 

representanter fra stedene om en samlet tysk aksjon mot Norge. Da de styrende i Bergen enten 

mottok trusler om blokade, eller på annet vis fikk nyss om at representanter for stedene diskuterte 

en slik aksjon, utstedte de en kunngjøring som vel hadde forsonende trekk, men som like fullt 

fastholdt det norske rådets syn på saken. Den mest rimelige tolkningen av kildematerialet er at 

stedene da seilingssesongen begynte rundt 1. mai 1284, iverksatte den blokaden de hadde blitt 

enige om i løpet av vinteren. Det danner bakteppet for Alv Erlingssons angrep på tyske skip. 

                                                 
35 Oversatt fra Meckl. Urkb. III:1738. Dateringen er sikker fordi notisen ble skrevet ned i mellom to notiser 
datert 16. juni og 21. juli. Se note til RNII:355a 
36 Arne saga biskups s 116. 
37 DD 2. rk III, nr. 109. 
38 Munch hevder at skipet ble plyndret ute på havet av tyske kaperskip. Munch, 4:2, s. 97f.. Det står imidlertid 
eksplisitt i kilden at det skjedde i en havn. 
39 RNII:393; RNII:399 



 31 

�(/5�3+(+->0)�.6)045?.')0�+������

Kilder 

Som nevnt mener Munch at Alv både plyndret utenlandske handelsfartøyer og de danske kystene. 

Munchs tolkning av kildene er imidlertid problematisk. Problemene er først og fremst knyttet til 

Munchs påstand om at Alv angrep Laholm og Skanør, samt at han i flere tilfeller tillegger kilder 

status som primærkilder, da de heller bør anses som sekundærkilder. Jeg vil forsøke å skille ut de 

kildene som bør vurderes som primære, før jeg går videre i den realhistoriske drøftinga. Jeg har 

tatt utgangspunkt i Munchs redegjørelse og kildekritiske vurderinger. 

Som kildebelegg for at Alv plyndret Skagen oppgir Munch Essenbekannalene og Arild 

Huitfeldt. Essenbekannalene ble til i Benediktinerklosteret Essenbek i Århus, og strekker seg fra 

år 1020 til 1323. De er overlevert gjennom en håndskrift fra 1500- tallet. Frem til år 1286 bygger 

annalene på en eldre, tapt annal, som også har blitt brukt i nedskrivingen av Visbyannalene. Fra 

ca. 1260 inneholder imidlertid Essenbekannalene også selvstendige noter.40 Annalen bør i denne 

sammenhengen vurderes som en primærkilde.  

Munchs bruk av Huitfeld som kilde er problematisk.  I tillegg til å være en samling og 

kompilasjon av et enormt kildemateriale, bærer ”Danmarks riges krønike” preg av at Huitfeldt 

selv har vært aktiv. Der han manglet dokumenter konstruerte han selv sammenhenger, 

rekonstruerte hendelsesforløp og trakk egne slutninger. Senere historikere har påvist en rekke 

misforståelser og feilslutninger i verket. Huitfeldt oppgir ikke selv når han har bygget sin 

fremstilling direkte på et dokument han har hatt tilgang til, og når han selv har rekonstruert 

hendelsesforløp, basert på egne slutninger eller andres usikre beretninger. Verket ble kritisert på 

bakgrunn av disse faktorene allerede på 1700- tallet. På slutten av 1800- tallet hevdet Erslev at 

verket bare burde benyttes som kilde i de tilfellene der han påviselig har hatt tilgang til et 

dokument som senere har gått tapt. Selv om Erlslevs kritikk senere har blitt noe modifisert av 

Arup, er det i dag enighet om at det er knyttet stor usikkerhet til verket brukt som historisk kilde.41 

Om hendelsene i 1284 skriver Huitfeldt at sjøkanten på nordre Jylland ble angrepet og 

brent av de norske.42 Huitfeldt oppgir ikke sin kilde, men vi vet at han bygget på danske 

middelalderannaler. At nordkanten av Jylland ble angrepet av nordmenn går frem av 

Essenbekannalene som rimeligvis er Huitfeldts kilde.43 Huitfeldts kildeverdi er med andre ord å 

anse som sekundær. 

                                                 
40 Erik Kroman, utg., Danmarks middelalderlige annaler København, 1980, s. 276. 
41 Arild Huitfeldt (1546 – 1609) ble i 1586 utnevnt til det danske rikets kansler. Arbeidet i kanselliet ga han 
enestående muligheter til å avskrive dokumenter og opptegnelser i rikets arkiver. Disse dokumentene dannet 
kjernen i det materialet han benyttet seg av under arbeidet med sitt historieverk. ”Danmarckis Rigis Krønnicke” 
kom ut i ni bind i perioden 1595 – 1603. Mange av dokumentene gikk senere tapt i universitetsbrannen i 
København i 1728, og er kun indirekte tilgjengelige gjennom Huitfeldts bøker.Arild Huitfeldt, Danmarks Riges 
Krønike. Fra Knud VI til Erik Glipping. København 1600.; Kroman, utg., s. 149.; Ilsøe, s. 598ff. 
42 Huitfeldt, s. 357.  
43 Dan. Ann. s. 274. 
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Som kilde til at Skanør ble plyndret, henviser Munch til Langebeks ”Scriptorum rerum 

danicarum medii aevi”44, bind 4, s. 265 og bind 5, s. 221. Her har Munch henvist feil. Hans 

henvisninger leder henholdsvis til legenden om St. Lovard og en annal som avsluttes på 800- 

tallet. Ingen av dem kan fortelle noe om hva som skjedde i Skanør i 1284. 

Munch henviser videre til de Visbyske annaler, trykket i Langebek bind 1, s. 241. Annalen 

forteller, ifølge Munch, at Alv og andre nordmenn tok mange skip og plyndret mange danske 

byer. Da jeg undersøkte den Visbyske annalen, som er trykket i ”Danmarks middelalderlige 

annaler”, utgitt av Erik Kroman, fant jeg at det ikke står noe oppført under år 1284. Jeg 

undersøkte derfor Munchs kilde, Langebeks bind en. Der står det, som Munch skriver, at Alv i år 

1284: 

 […] multas naues cepit cum aliis Noricis et multas villas in Dacia spoliauit, et fuit gverra 
inter Noricos et Lubycences ac. 

Langebek har kalt teksten ”Annal Minorum Wisbyenses”. Likevel er det klart at de tekstene 

Kroman og Langebek har trykt er to forskjellige tekster. Annalen som er trykket i ”Danmarks 

middelalderlige annaler” omhandler perioden år 67 – 1287, annalen i Langebeks ”Scriptorum 

rerum danicarum medii aevi” begynner i år 76 og strekker seg helt til 1412.  

For å få klarhet i dette undersøkte jeg G. Paulssons ”Annales suecici medii aevi”, der 

teksten i Langebeks bok også er trykket. Teksten som er trykket av Langebek er en krønike med 

en del annalistiske opptegninger. Håndskriftet kalles B 99. Erik Kroman kaller den ”gråbrødrenes 

mindebog”. Fire forskjellige håndskrifter har blitt identifisert, men hovedforfatteren har vært en 

fransiskanermunk i Visby som skrev verket en gang mellom 1410 og 1420. Arbeidet bygde på 

flere tidligere verker og annaler. En av de viktigste av disse, er en eldre annal som går fra år 67 til 

1287, denne danner grunnstammen for mange av opplysningene som omhandler 1200- tallet. Det 

er denne annalen som er trykt i ”Danmarks middelalderlige annaler” under navnet ”Annales 

Visbyenses”, og som ikke nevner Alv i 1284. 

Opplysningen om hendelsene i 1284 er altså ikke nedtegnet i de opprinnelige annalene, 

men tilføyd på 1400- tallet. G. Paulsson karakteriserer minneboken som historiografisk interessant 

fordi den er et tidlig eksempel på pragmatisk historieskriving. Forfatteren har selv vært aktiv ved å 

analysere hendelser og konstruere årsakssammenhenger.45 En sammenligning av den relevante 

                                                 
44 Mange middelalderlige annaler, krøniker og andre kilder har gjennom diverse mellomledd blitt gjort 
tilgjengelige for den moderne tid gjennom Jacob Langebeks (1710 – 1775) trykte kildesamling som kom ut i ni 
bind i København i 1772 – 1834, under navnet Scriptores rerum danicarum medii aevi. (De seks siste bindene 
ble gitt ut etter Langebeks død.) Det var gjennom denne utgivelsen Munch hadde tilgang til mange av de danske 
kildene han bygger sin fremstilling på. Langebek var dansk riksarkivar og hadde gjennom stillingen tilgang til en 
mengde gamle kilder. I tillegg foretok han en reise til landene rundt Østersjøen der han etter eget utsagn samlet 
4000 avskrifter av dokumenter han vurderte som interessante for dansk historie til arkivets samling. (Denne 
samlingen går i dag under navnet Diplomatarium Langebekianum). Jacob Langebek, utg., Scriptores rerum 
danicarum medii aevi Hafniae, 1772.; S. B. Cedergreen, "Jacob Langebek," i Dansk Biografisk Leksikon 
København 1981, s. 509ff.. 
45 Göte Paulsson, utg., Annales Suecici Medii aevi Lund, 1974, s. 122. 
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nedtegnelsen med tidligere annalmateriale som var tilgjengelig for forfatteren, viser at alle disse 

opplysningene kunne hentes fra tidligere danske kilder, som årboken i Lund46 og 

Essenbekannalene. Bare en av påstandene er fremmed for de tidligere danske annalene, nemlig 

påstanden om at Alv skal ha plyndret danske byer. En slik påstand finnes imidlertid i en 

primærkilde, årboken fra Skänninge kloster i Östgötaland. Der står det imidlertid at plyndringen 

av danske byer skjedde i 1285.47 Dette åpner for to mulige forklaringer. Munken som skrev 

Visbykrøniken på 1400- tallet, kan selv ha konstruert en sammenheng og tilføyd at Alv plyndret 

danske byer. Han kan også ha hentet opplysningen fra årboken i Skänninge kloster, kanskje 

gjennom mellomledd som nå har gått tapt, og feildatert hendelsen til 1284. Visbykrøniken, trykt i 

Langebek, må derfor anses som en sekundærkilde i denne sammenhengen. 

De overnevnte kildene utgjør de annal- og krønikekildene som Munch bruker til å 

underbygge sin fremstilling av Alvs operasjoner i 1284 på. Konflikten mellom den norske 

kongemakten og de tyske stedene ble også nedskrevet i to tyske kilder. Først i den nesten 

samtidige lybske årboken og senere i Detmars krønike. Den lybske årboken ble forfattet på latin i 

Lübeck på begynnelsen av 1300- tallet. Den går frem til 1324 og har sanket stoff fra mange 

forskjellige land, med en hovedvekt på nærliggende områder. Forfatteren var enten en 

fransiskanermunk som var knyttet til fransiskanerklosteret St. Katharina i Lübeck, eller en 

verdslig skriver som arbeidet på byens rådhus. Uansett ble årboken skrevet på oppdrag fra byens 

rådmenn. Teksten er bevart i et håndskrift, skrevet ikke lenge etter 1324.48 Jeg vurderer årboken 

som en primærkilde. 

Også Detmars krønike inneholder en passasje om konflikten mellom de tyske stedene og 

den norske kongen i 1284.49 Detmar har blitt identifisert som lesemesteren i det ovenfor nevnte St. 

Katharina klosteret i Lübeck. Han skrev krøniken på plattysk på slutten av 1300- tallet, verket 

avsluttes i år 1395. Detmar baserte seg på mange forskjellige kilder, en av de viktigste var den 

                                                 
46 Lundannalene ble til ved erkebispesetet i Lund og er bevart i flere middelalderlige og senere håndskrifter. De 
utgjør en stor og omfattende kompilasjon av såvel eldre annalmateriale som selvstendige opptegnelser. Notisene 
fra ca. 1250 er fyldigere enn resten, denne delen ble til i Lund og bør tillegges selvstendig kildeverdi. Den eldste 
bevarte håndskrift er fra ca. år 1300. Kroman, utg., s. 21. 
47 Visbykrøniken fra 1400- tallet:”…multas naues cepit cum aliis Noricis et multas villas in Dacia spoliat, et fuit 
gverra inter Noricos et Lubycences ac.” Scr. Langebek I. s. 241. Årboken fra Skänninge kloster: ”…Consilium 
regum en Gundbærgshedh habitum vbi treuge facte sunt inter Norricos et Libicenses et ceteros Theothonicus 
vsque ad festum Mikaelis Eodem anno dominus Aluerus multas naues cepit et villas Dacie spoliauit…” Ann. 
Sue. s. 263. 
48 Ellen Jørgensen, Erik Klipping og hans sønner. Rigets opløsning. Udvalg af kilder til tidsrummet 1275-1340 
København 1928, s. 229.; Kroman, utg., s. 149.; Antjekathrin Grassmann, Lübeckische Geschichte Lübeck 1982, 
s. 298. 
49 ”I 1284 var det stor ufred mellom kongen av Norge, Eirik, og de tyske kjøpmennene på grunn av mange 
uretter som nordmennene påførte de tyske kjøpmennene. Da slo alle stedene ved Nord- og Østersjøen seg 
sammen og satte i stand skipene sine, for til Norge, der de gjorde stor skade. Flere kogger la seg også i Øresund 
og på andre steder slik at det verken kom korn, øl, eller andre varer til Norge. Da ble det så stor hunger at de 
måtte gå til forsoning.” Oversatt fra den originale teksten på plattysk: ”De steden makeden do ere schepe to 
under voren in Norwegen, dar se deden groten schaden. se legheden og sunderlike ind er Noresund unde in 
anderen steden; de werden, dat to Norwegen nen korn, nen beer eder brot oder ander ghud mochte komen. des 
wart dar so grot hungher, dat se mosten to der sone ghan.” Teksten er trykket i Die Chroniken der Deutsche 
Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, utg.,^red., 2 utg., 36 vol. Göttingen, 1967., bind 19, s. 364 
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lybske krønike. De to verkene har mer eller mindre identiske partier. Det er også mulig at begge 

verkene er basert på en eldre tapt kilde.50  

Krønikens kildeverdi har vært omdiskutert blant nordiske historikere, og han har blitt 

beskyldt for å blande sammen hendelsene i 1284 og 1285.51 Det skyldes at han først forteller om 

hendelser i 1284, for så å fortelle om hendelser som i andre kilder kan fastslås hendte i 1285, 

nemlig Magnus Ladulås rolle som dommer under fredsmøtet og skilledommen i Kalmar. I teksten 

opplyser ikke Detmar at han har gått over til å skildre hendelser som hendte i 1285. Likevel er det 

etter min mening en feilslutning at Detmar hadde en feil eller forvirret oppfatning av den 

kronologiske rekkefølgen begivenhetene skjedde i, og når hendelsene inntraff. Detmars måte å 

skildre hendelsesrekken på kan nemlig forklares som et narrativt grep for på mest mulig effektivt 

vis å redegjøre for hendelser som har hatt sammenheng med hverandre. Når han først var i ferd 

med å redegjøre for konflikten mellom kong Eirik og stedene, valgte han å fortsette fortellingen 

frem til det han oppfattet som dens logiske sluttpunkt, nemlig skilledommen i Kalmar høsten 

1285. Hadde han valgt å vente med å fortelle om hendelsene som hendte i 1285 til han var ferdig 

med å skildre alt det andre som hendte i 1284, ville hendelsesrekken om konflikten blitt mindre 

effektivt formidlet.  

Etter min mening er det overveiende sannsynlig at Detmars opplysning om at kogger 

sperret Øresund hører hjemme i 1285, og er identisk med hendelsen det opplyses om det året i 

årboken i Lund.52 Men ufreden mellom den norske kongen og stedene hører hjemme i 1284. 

Likeså opplysningen om at stedene gjorde i stand skipene sine (som bør forstås som at de bygde 

handelsskip om til krigsskip), opplysningen er sannsynligvis hentet fra den lybske krønike som 

skriver at stedene i 1284 sendte en flåte mot den norske kongen. Detmar bør frikjennes for 

beskyldningen om å ha blandet sammen hendelsene i 1284 og 1285. Likevel bør hans krønike ses 

som en sekundærkilde i denne sammenhengen. De opplysningene som handler om 1284 ser ut til 

å være hentet fra den lybske krønike som ble forfattet nærmere i tid de omtalte episodene.53 

I tillegg til de annalene og krønikene jeg her har gjenomgått, inngår en rekke brev som 

kilder til hendelsene Alv tok del i dette året. Fra vinteren 1284-1285 er det bevart brev fra Lübeck, 

Rostock, Wismar og hertug Henrik av Braunschweig, til kong Edvard I av England. I brevene 

klages det over at nordmennene har overfalt, plyndret, tatt til fange og drept kjøpmenn på åpen 

sjø. Dette til tross for at den norske kongen hadde lovet bot og bedring etter at godset til 

                                                 
50 Jørgensen, s. 229.; Kroman, utg., s. 149. 
51 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 103. 
52 Detmar mente at hensikten med sperringen av Øresund var å blokkere tilførsel av varer til Norge. Årboken i 
Lund derimot, som bør tilkjennes større kildeverdi, beskriver sperringen av sundet som en ren militæraksjon. 
Detmars fremstilling er mistenkelig lik det som oppgis å være målene for forhandleren fra Lübeck i den ovenfor 
nevnte huskelappen han hadde med seg til møtet i Rostock i 1284. Kanskje hadde Detmar tilgang til dette 
dokumentet og konstruerte en forklaring basert på det. 
53 Detmars fremstilling er imidlertid interessant fordi den forteller noe om hva som hundre år etter de aktuelle 
hendelsene ble oppfattet som konfliktens årsaker i Lübeck. Her nevnes ikke kaperaksjoner, med uretter rettet mot 
tyske kjøpmenn av ”nordmennene”. Disse urettene lar seg best forklare som konfiskasjoner av varer og 
påfølgende konflikt i kjølvannet av vedtekten i Bergen i 1282. 
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utenlandske kjøpmenn var blitt konfiskert i Norge. Den engelske kongen bes om hjelp og 

oppfordres til å forby utførsel av mat og andre varer til Norge. Brevet fra Lübeck er udatert men 

de andre brevene, som har det samme innholdet som det førstnevnte, er alle sendt i desember 

1284. Den innholdsmessige likheten i brevene viser at brevet fra Lübeck ikke kan være sendt 

lenge før dette.54  

6. februar 1285 sendte også Habsburgerkeiseren og hertugen av Sachsen brev til kong 

Edvard, der de klaget over at den norske kongen hadde plyndret tyske kjøpmenn.55 Henrik av 

Werle og fyrstinne Anastasia av Mecklenburg skrev på omtrent samme tid til kong Eirik 

Magnusson og klaget over at tyske kjøpmenn hadde blitt angrepet på åpen sjø. Dette skal ha 

skjedd da de var på vei tilbake til Norge etter forsikringer fra den norske kongen om bot og 

bedring etter at godset til tyske kjøpmenn hadde blitt tatt fra dem i Norge.56 Henrik av Werle 

skrev også til kong Magnus Ladulås i Sverige og oppfordret han til å nekte utførsel av korn til 

Norge. I det sistnevnte brevet anklages kong Eirik for å ha latt plyndre, fengsle og drepe 

kjøpmenn fra sjøbyene i fyrstens land.57 

Det er fremstillingen i disse brevene som i tidligere forskning har utgjort belegget for 

hypotesen om at Alvs kaperaksjoner førte til blokade og krig, og at han ikke handlet i 

overensstemmelse med regjeringen i Bergen.58 Brevene forteller jo at den norske kongen lovet bot 

og bedring, men at kjøpmennene som kom likevel ble angrepet i åpen sjø. Det er imidlertid 

kildekritisk problematisk å godta hendelsesforløpet slik det blir presentert i disse kildene. Brevene 

er skrevet etter seilingssesongens slutt, da krigssituasjonen lenge hadde vært et faktum, og det er 

tydelig at de inngår i en koordinert aksjon for å skaffe støtte til stedenes sak. Brevenes 

opphavssituasjon tilsier med andre ord at de bør leses som partsinnlegg i konflikten mellom den 

norske kongemakten og de tyske stedene, ikke som nøytrale fremstillinger av hendelsesforløpet. 

Brevenes hensikt var å påvirke andre politiske aktører, kong Edvard av England og kong Magnus 

av Sverige, til å tilslutte seg blokaden av Norge. Slik ville blokaden bli mer effektiv, og den 

norske kongens posisjon bli svekket. I henvendelsene til mer eller mindre utenforstående aktører 

er det derfor naturlig at konflikten fremstilles som resultatet av uprovosert norsk aggresjon. 

Torstendahl kaller dette kildenes performative trekk, i betydningen at kildene etter sitt 

meddelende innhold er å betrakte som handlinger.59 Kildenes verdi som beretninger om det 

faktiske hendelsesforløpet blir med det svekket. 

Hvis vi sammenholder fremstillingen i disse brevene med det øvrige kildematerialet, ser vi 

et tydelig sprik. Ifølge brevene lovet den norske kongen bot og bedring, men brøt dette løftet og 

lot konfiskasjon og fengsling av kjøpmenn fortsette, i tillegg til at han lot kjøpmennenes skip 
                                                 
54 DN XIX:315; RNII:365, 366, 367 og 367a 
55 RNII:369, 370 
56 RNII:372, 373 
57 RNII:371 
58 Se Munch, 4:2, s. 85ff.; Helle, Norge blir en stat, s. 255.; Helle, Konge og gode menn, s. 354f. 
59 Rolf Torstendahl, Historia som vetenskap Stockholm 1971, s. 74f.; Ottar Dahl, Grunntrekk i 
Historieforskningens Metodelære Oslo 1973, s. 34. 
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plyndre. At kong Eirik lovet bot og bedring stemmer dårlig overens med brevet som ble sendt til 

stedene 13. mars 1284. Som jeg har argumentert for tidligere opprettholdt kong Eirik sitt 

standpunkt i brevet. Brevet var forsonende, men understreket at norsk lov skulle gjelde og at 

kjøpmennene måtte bevise at brudd på norsk lov hadde funnet sted dersom de skulle få 

oppreisning. 

At de tyske brevene bør forstås som partsinnlegg underbygges av at brevenes fremstilling 

blir direkte motsagt av et brev som noe senere ble sendt av den norske kongemakten til kong 

Edvard. Dette brevet hadde samme hensikt, kong Eirik ville sikre seg den engelske kongens støtte. 

Her fortelles det at tyskerne, som alltid hadde nytt privilegier og friheter i Norge, hadde sverget 

seg sammen og planla å angripe det norske riket til sommeren. Videre bes den engelske kongen 

om hjelp mot tyske kaperskip som hindret kjøpmenn i å ta seg over til England.60 På samme måte 

som tyskerne i sine brev til den engelske kongen fremstilte konflikten som uprovoserte norske 

overgrep mot tyske kjøpmenn, fremstilte den norske kongemakten konflikten som uprovosert tysk 

aggresjon. Ingen av sidenes brev bør leses som berettende kilder til det faktiske hendelsesforløpet. 

Jeg har diskutert de kildene som inneholder informasjon om Alvs operasjoner i 1284. Her 

følger en skjematisk oppstilling av de annal- og krønikeopplysingene som på bakgrunn av denne 

diskusjonen kan anses som primærkilder: 

Årboken i Lund: 

1284. […] Alf Erlingsøn fra Norge drev Sørøveri og plyndrede alle hvem han mødte – 
Danske, Tyskere, Folk fra Frisland og Købmænd fra andre Lande.[…]61 

Essenbekannalen:  

1284. Nordmændene hærgede Skagen.62 

Den lybske krønike: 

Der var Krig mellem Kongen af Norge og Stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, 
Greifswald, Riga og Visby, som sluttede sig sammen mod nævnte Konge og hans Land og 
sendte en Flaade imod ham.63 

Plyndret Alv dansk territorium i 1284? 

Som nevnt har det vært vanlig i forskingen å hevde at de norske angrepene var rettet både mot de 

tyske stedenes handelsskip og den danske kongens territorium. Kan en hypotese om at Alv dette 

året plyndret dansk territorium belegges i primærkildene? 

                                                 
60 DN XIX:170 
61 Oversettelse hentet fra Jørgensen. Den latinske originalen er trykket i Dan. Ann. s. 67: ”Alueris filius Ærlingi 
de Norwegia egit pyraticam et depredatus est omnes quos inuenit scilicet Danos, Theutonicus, Frisones et 
aliarum partium merchatores.” 
62 Oversettelse hentet fra Ibid. Den latinske originalen er trykket i Dan. Ann. s. 282: ”1284. Skaffuen uastata est 
a Normannis.” 
63 Oversettelse hentet fra Ibid. 
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Vi har sett at det ikke står noe i kildene om at Alv skal ha angrepet Skanør. Det er likevel 

en kilde som i den sammenhengen må diskuteres nærmere. 17. august 1284 utstedte Erik Klipping 

et beskyttelsesbrev for tyske kjøpmenn på markedet i Skanør: 

…Vi har av utsendinge fra de tyske Købmænd erfaret, at nævnte Købmænd i Aar ikke kan 
komme trygt til vort Marked i Skanør, saaledes som de har været vant til de tidligere Aar. 
Derfor gør vi vitterlig for alle, at Købmændene fra Tyskland, hver og een, som vil besøge 
Markedet i Skanør, trygt kan komme sammesteds, saaledes som de har været vant til fra 
gammel Tid, og at vi, hvis noen vil hindre dem, paa enhver Maade vil være en fultro 
Hjælper for de tyske Købmænd…64    

Munch ser beskyttelsesbrevet som en indikasjon på at Alv dette året plyndret Skanør, en påstand 

han som nevnt belegger med to kilder som ikke lar seg identifisere.65 Munch mener imidlertid at 

denne type beskyttelsesbrev ble utstedt hvert år. Yrwing er uenig, han påpeker at andre 

beskyttelsesbrev utstedt av den danske kongen ikke var tidsbegrenset slik som dette.66 Hørby 

mener også Munch tar feil på dette punktet og at brevet må ha sammenheng med den spesielle 

situasjonen som hadde oppstått på grunn av krigen mellom Norge og stedene.67 Jeg finner Yrwing 

og Hørbys argumenter overbevisende. Beskyttelsesbrevet som var utstedt spesielt for Skanør var 

ikke av en type som ble utferdiget hvert år, det må således være et produkt av spesielle 

omstendigheter. Yrwing tolker imidlertid brevet slik at de tyske kjøpmennene har blitt møtt med 

fiendtligheter på markedet, og at dette må ha sammenheng med den pågående krigen mellom 

stedene og Norge.68 En slik tolkning innebærer en feillesning av kilden. Av ordlyden i 

beskyttelsesbrevet går det fram at kjøpmennene har klaget over at det ikke er trygt å komme seg 

til markedet, ikke at det er utrygt å oppholde seg på selve markedet. Beskyttelsen gjelder mot de 

som måtte forsøke å hindre tyske kjøpmenn fra å komme seg dit trygt. Det tyder på at det er 

sjøveien til Skanør som har blitt vurdert som utrygg, ikke selve markedet.69 Skip som kom fra 

Nordsjøen seilte rundt Skagen og inn i Kattegat og Øresund, de kan ha blitt angrepet av norske 

kaperskip utrustet av Alv. 

Beskyttelsesbrevet kan imidlertid være nyttig da det er den eneste kilden som forteller noe 

om når angrepene har funnet sted. Brevet ble som vi har sett utferdiget 17. august 1284. I Skanør 

ble det holdt marked fra 15. august til 9. oktober hvert år, brevet ble altså utferdiget bare to dager 

etter at markedet hadde åpnet.70 Erik Klipping befant seg i Viemose, han må med andre ord ha 

blitt underrettet om at det har vært farlig å seile i danske farvann samtidig som eller før markedet 

                                                 
64 DRB 2. rk III:104 
65 Munch poengterer imidlertid at dette brevet ikke alene ikke er nok til å slå fast at et slikt angrep fant sted, dette 
fordi slike brev ble utstedt hvert år. Munch, 4:2, s. 95. 
66 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 94. 
67 Hørby. kap. 10. 
68 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 94. 
69 Det er påvist at det lå en borg i Skanør allerede på 1220- tallet. Et angrep rettet mot Skanør ville derfor være 
en farlig og vanskelig operasjon, noe som bidrar til å gjøre en hypotese om at Alv gjorde nettopp det 
usannsynlig. Se Henning S. Eriksson, Skånemarkedet Århus 1980, s. 65f. 
70 Kai Hørby, "Skånemarkedet," Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder  (1982): s. 68. 
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åpnet. Det betyr at ett eller flere angrep har blitt utført mot tyske kjøpmenn en gang før 15. august 

1284. 

Munch belegger ikke påstanden om at Alv skal ha plyndret Laholm med en 

kildehenvisning. I min gjennomgang av de danske annalene og krønikene fant jeg imidlertid 

følgene passasje i den eldre Sjællandske krønike: 

1284. […] Castrum Lauholm frangitur.71 

I hele det danske annal- og krønikematerialet er dette det eneste tilfellet der Laholm er nevnt i år 

1284. Jeg antar derfor at dette er Munchs kilde. Niels Skyum Nielsen har tolket denne kilden på 

en helt annen måte en Munch. Han mener det var den danske kongen Erik Klipping som ødela 

borgen i Laholm. Dette året ble Erik Knudsen gjort til hertug over Søndre Halland (se neste 

kapittel) og Erik Klipping skal ha sørget for at hertugen fikk et militært støttepunkt mindre før han 

overlot han hertugdømmet.72 Det er en tolkning av denne kilden som jeg finner mer sannsynlig 

enn Munchs. Det latinske ordet ”frangitur” betyr å ødelegge eller bryte ned. At Alv skal ha 

ødelagt borgen fremstår som usannsynlig da det ville være en operasjon som ville kreve mange 

folk og mye tid, det er også vanskelig å forestille seg hva hensikten skulle være. At Erik Klipping 

fikk borgen ødelagt for å gjøre hertug Erik til en mindre militær trussel, og dermed til en mindre 

potensiell opprører, passer godt inn i den danske kongens handlingsmønster. Som det vil gå frem 

av neste kapittel kjempet han på dette tidspunktet for å beholde den politiske og militære 

kontrollen i et rike som både hadde rivaler til tronen og mektige adelsmenn som krevde arv i form 

av titler og land. 

I Essenbekannalen fortelles det at nordmennene plyndret Skagen. Det er imidlertid ikke 

ensbetydende med at angrepene var bevisst rettet mot dansker. Kjøpmennene fra de vendiske 

stedene ankom markedet i Skåne fra sør og trengte ikke å seile ut i Nordsjøen. Kjøpmenn fra 

stedene som lå langs kysten av Nordsjøen, måtte derimot passere Skagen, på vei til de vendiske 

stedene eller markedet i Skåne. Det måtte også kjøpmenn fra østersjøstedene som skulle til Norge 

eller England. Når skipene passerte Skagen måtte de ofte ligge og vente på medvind på vei inn 

eller ut av Kattegat. Skagen by var en liten fiskelandsby som ofte hadde besøk av tyske kjøpmenn 

som gikk i land og ventet på bedre vind. Å angripe Skagen i seg selv ville verken gi særlig 

økonomisk utbytte eller påføre den danske kongen nevneverdig skade. Det eneste som kan tenkes 

å ha vært et sannsynlig mål for militære angrep eller plyndring i Skagen, er derfor de tyske 

kjøpmennene som ofte befant seg der. Handelskogger som lå fortøyd utenfor ville være lette mål 

for norske krigsskip. Det er ikke vanskelig å tenke seg at de norske krigsfolkene kan ha gått i land 

etter de tyske kjøpmennene som befant seg der, uten å forutse eller bry seg om at dette ville bidra 

til å blande Erik Klipping inn i konflikten. Slik kan det som fra norsk side var ment som et angrep 

på tyske kjøpmenn ha blitt oppfattet som aggresjon mot den danske kongen. I tillegg var den 

                                                 
71 Dan. Ann. s. 115. Oversatt til moderne lyder betyr notisen: ”borgen Laholm ble brutt ned” 
72 Skyum-Nielsen, s. 111. 
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danske kongen ansvarlig for fremmede kjøpmenns sikkerhet innenfor hans rikes grenser, dette 

gjaldt også til sjøs i danske farvann. 

Det er ikke mulig å trekke sikre slutninger på grunnlag av det tynne kildematerialet. Jeg 

mener imidlertid at det er mer sannsynlig at krigshandlingene i Skagen var rettet mot tyskere som 

befant seg der, enn at de var rettet mot det danske riket som sådan. At representanter for de tyske 

handelsmennene i Danmark klaget over at det var utrygt å seile i danske farvann, går klart frem av 

den danske kongens beskyttelsesbrev for Skanør. 

At Lundannalen forteller at Alv drev sjørøveri og plyndret blant annet danske skip er 

heller ikke ensbetydende med at Alv bevisst lot plyndre danske skip. At slike overgrep kunne skje 

i en kaperkrig som i stor grad foregikk i danske farvann er ikke vanskelig å tenke seg.  Det at 

stridighetene i stor grad foregikk i danske farvann, førte etter hvert til at Erik Klipping sluttet seg 

til forbundets sak. I traktaten forpliktet nemlig den danske kongen seg til å stå sammen med 

Lübeck mot nordmennene til begge hadde fått oppreisning. Det kan ikke ha vært hensikten med 

den norske krigføringen. Jeg vil belyse saken fra Erik Klippings ståsted lenger ned. 

Hvem ble i samtiden oppfattet som ansvarlig for angrepene? 

Ved å isolere de primære kildene, er det er mulig å danne seg et bilde av hvordan disse hendelsene 

ble fortolket da de skjedde, og relativt kort tid etterpå. En slik isolering viser to ting som er viktige 

i denne sammenhengen. For det første kan vi ikke med sikkerhet slå fast at Alv Erlingsson alene 

sto bak kapring av skip og plyndringen av Skagen, selv om det er klart at han spilte en viktig rolle 

i disse hendelsene. I tillegg ser vi at hendelsene ble oppfattet forskjellig i samtiden. 

Opplysningene som annalforfatterne skrev ned var basert både på hva som ble sagt på folkemunne 

i området der de ble skrevet, og på nyheter formidlet av reisende. Annalen kan således leses som 

et uttrykk for det som har vært den rådende oppfatning av begivenhetenes gang i det miljøet de 

ble skrevet i. I det geistlige miljøet i Lund ble ”sjørøveren” Alv sett på som som ansvarlig for å ha 

plyndret handelsbåter. Skriveren i Essenbekklosteret skrev at det var ”nordmennene” som 

plyndret Skagen. I Lübeck var det den norske kongen og hans rike som ble pekt ut som fienden. 

Dette er tre forskjellige fortolkninger av hendelsene og viser at de ble oppfattet forskjellig i 

samtiden.  

Munchs påstand om at Alv overalt ble angitt som den eneste opphavsmann og den eneste 

ansvarlige for skaden som skjedde, stemmer derfor ikke. Av de tre annalene er det bare årboken i 

Lund som nevner Alv. Hans navn dukker heller ikke opp i noen av brevene som ble sendt fra 

forbundsmedlemmene i etterkant av angrepene, verken de som ble sendt til kong Eirik, de som ble 

sendt mellom de tyske byene eller de som ble sendt fra medlemmene av landefredsforbundet til 

kong Edvard I. Når det kommer til brevene er kildesituasjonen imidlertid mer komplisert. Det har 

å gjøre med at kildene ikke uttrykker en geistlig eller verdslig skrivers oppfatning av hva som var 

den faktiske situasjonen, men er ladet av retorisk argumentasjon for å oppnå politiske mål. Om 

oppfatningen blant tyske kjøpmenn var at Alv Erlingsson sto bak angrepene, og at han ikke gjorde 
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dette som en representant for den norske kongemakten men som privat aktør, trenger ikke det å 

komme til utrykk i de formelle brevene. Brevene er et uttrykk for forbundsmedlemmenes 

offisielle holdning, og det var viktig for forbundet å rette sine anklager og angrep mot den norske 

kongen. Slik kunne de gi mest politisk (og økonomisk) avkasting. Likevel er det talende at Alv 

Erlingssons navn verken er nevnt i noen av de bevarte brevene, eller i den Lybske krønike. 

Overalt i de bevarte tyske primærkildene er det den norske kongen som stilles ansvarlig. 
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Det har vært vanlig å hevde at utenlandske handelsskip ble angrepet av Alvs kaperfartøyer, da de 

var på vei tilbake til Norge etter at kong Eirik hadde gitt etter for tyskernes sak og lovet 

godtgjørelse. Dette skal ha utløst den påfølgende blokaden og krigen. Samtidig skal Alv ha stått 

bak plyndringsaksjoner rettet mot den danske kongens territorium. Kildegranskningen i dette 

kapittelet tyder på at dette er kronologisk feil og at tidligere fremstillinger gir et feil bilde av Alvs 

rolle. 

Kildematerialet tyder på at konflikten ble sett med forskjellige øyne av aktørene på de to 

sidene. Det er ingenting i kildematerialet som tyder på at konfiskasjon av gods ikke skjedde i 

overensstemmelse med norsk kongelig lovgivning, det er derfor naturlig å anta at man fra norsk 

side opplevde at man førte en rettferdig kamp. De tyske kjøpmennene derimot så nok 

innstrammingene av deres rett til detaljhandel og vintersitting, og straffereaksjonene som fulgte da 

de brøt de nye bestemmelsene, som et angrep på deres lovlige opparbeidede privilegier og 

rettigheter. 

En granskning av primærkildene viser at det er sannsynlig at en blokade rettet mot det 

norske riket ble iverksatt av landefredsforbundets medlemmer, da seilingssesongen begynte i 

1284. Alvs kaperaksjoner ser ut til å ha vært en reaksjon på denne blokaden. Tidligere forsknings 

hypoteser om at blokaden var en reaksjon på at Alv plyndret utenlandske skip, bør derfor avvises. 

Det er heller ikke grunnlag for å hevde at Alv bevisst angrep Danmark, det er mer sannsynlig at 

tyskere ble angrepet mens de befant seg på dansk territorium. Hypoteser som setter Alvs 

handlinger i 1284 i sammenheng med den norske enkedronningens arvekrav, bør derfor også 

avvises. 

Av brevene som begge sider sendte til England etter seilingssesongens slutt i 1284, ser vi 

at begge sider bedrev kaperkrig mot hverandres skip. Også norske skip på vei til England ble 

kapret av tyske kaperfartøyer. At man fra tysk side oppfattet situasjonen som en ren krigstilstand 

går tydelig frem av den lybske krønike som eksplisitt kaller konflikten en krig. Begrepet krig 

benyttes også i et brev som senere ble sendt fra Wismar til mange andre nordtyske byer. I brevet 

bes mottakerne bli med å betale for den krigen Wismar og noen andre byer har ført mot det norske 

riket, på vegne av de tyske kjøpmennene.73 

                                                 
73 RNII:426 
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Selv om man fra norsk side fortsatt kunne handle med Bremen og England, må blokaden 

ha medført et betydelig økonomisk tap for norske handelsfolk og stormenn med økonomiske 

interesser i handel. Samtidig ble korntilførselen fra Østersjøstedene stoppet. Selv om det har blitt 

sannsynliggjort at dette ikke medførte hungersnød i Norge, må faren for det ha vært en 

bekymring.74 Å reagere på blokaden med å føre kaperkrig mot tyske skip kunne gi flere ønskede 

effekter. På den ene siden kunne man ved å kapre tyske handelsskip, føre korn og andre varer som 

blokaden førte til mangel på, til Norge.75 Samtidig sendte man et signal om at den norske 

kongemakten ikke ville la seg knekke av blokaden, men var villig til strid. Kanskje satset man på 

at dersom tyske kjøpmenn ble påført tilstrekkelig tap, ville de presse rådmennene i sine respektive 

byer til å vedta en opphevelse av blokaden. 

Alv Erlingssons handlinger lar seg forklare på bakgrunn av den norske kongemaktens 

interesser i den situasjonen som hadde oppstått. Det ser ut til at han har blitt trukket inn i 

konflikten i rollen som en leder av den norske kongemaktens krigføring. De tyske kildene viser at 

aksjonene av tyskerne ble oppfattet som den norske kongemaktens handlinger. Han har imidlertid 

hatt en utpreget personlig lederrolle. Det går frem av at årboken i Lund forbinder den norske 

krigføringen med hans navn, og karakteriserer handlingene som sjørøveri. At denne type 

krigføring kunne bli fordømt noen steder som sjørøveri, mens aktørene andre steder ble hyllet som 

helter, er det imidlertid mange eksempler på gjennom middelalderhistorien.76 

                                                 
74 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 105. 
75 Felipe F. Arnesto trekker frem Skagerak som et eksempel der sjørøveri som en form for krigføring kunne 
fungere særskilt effektivt. Under direkte konfrontasjoner mellom tyske kogger og norske skip på åpen sjø, ville 
de tyske koggene imidlertid ha en teknologisk fordel. Det skyldes at de var høyere. Se Felipe Fernàndez - 
Armesto, "Naval warfare after the viking age, c. 1100-1500 " i Medieval Warfare, a History, red. Maurice Keen 
Oxford 1999, s. 244,236.  
76 Ibid., s. 244. 
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Da seilingssesongen begynte igjen etter påsken i 1285, befant kongemakten seg fortsatt i en 

krigstilstand med Lübeck og de andre medlemmene av landefredsforbundet. Likevel er det ingen 

av kildene som nevner voldelige sammenstøt mellom nordmenn og tyskere. Situasjonen hadde da 

også forandret seg. Den danske kong Erik Klipping hadde nemlig alliert seg med forbundet og 

dermed gått med i krigen mot Norge. De norske angrepene ser derfor, i motsetning til året før, til å 

ha vært rettet mot Erik Klippings territorium.  Da en fredsavtale ble inngått mellom kong Eirik 

Magnusson og landefredsforbundet, fortsatte krigstilstanden mellom norsk og dansk kongemakt. I 

det følgende vil jeg diskutere beveggrunnene til at den danske kongen allierte seg med forbundet 

og konsekvensene dette fikk. 
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Et separat forbund mellom Lübeck og Erik Klipping hadde blitt inngått allerede 19. september 

1283, kort tid etter at landefredsforbundet ble opprettet. Forbundet skulle vare i tre år og hadde en 

oppsigelsesfrist på et halvt år. Erik Klipping ble altså ikke tatt opp som fullverdig medlem i 

forbundet på dette tidspunktet, det har sannsynligvis sammenheng med at han var i slekt med 

greven av Brandenburg, som lå i krig med forbundets medlemmer.1 Klausulen om varigheten og 

den lange oppsigelsesfristen, kan ha vært en måte å utelukke dansk deltagelse i krigen mellom 

forbundet og Brandenburg. Dette slektskapets betyding bør likevel ikke overdrives. Den danske 

kongefamilien var også knyttet til mange av forbundets medlemmer, noen gjennom slektskap, 

andre gjennom forleninger, allianser og felles handelspolitiske interesser.2 Under krigen mellom 

landefredsforbundet og Brandenburg utstedte Erik Klipping svært gunstige privilegiebrev til de 

vendiske stedene. Det tyder på at det nå var spesielt viktig for den danske kongen å bevare 

Lübecks vennskap.3 Slektskapet med Lübecks fiender førte nemlig til spenninger i forholdet 

mellom kongen og Lübeck. Vennskapet med Lübeck var spesielt viktig for den danske kongen 

fordi han, som jeg vil vise i det følgende, opplevde store problemer knyttet til hans kongemakt i 

Danmark.4 Kongen kjempet for å sikre sin kongsmakt og han lå i konflikt med danske 

stormannsfamilier som mente de hadde rett til både titler og landområder i uoppgjorte arvekrav 

mot kronen. Lübeckerne på sin side ønsket kong Eriks støtte fordi forholdet til Norge var i ferd 

med å bli spent. Forholdet mellom den norske kongemakten og de tyske stedene, med Lübeck i 

spissen, var på dette tidspunktet i ferd med å utvikle seg til den konflikten som førte til åpen krig 

                                                 
1 Grevene av Brandenburg var Erik Klippings slektinger på morssiden. 
2 Se for eksempel Skyum-Nielsen. kap. 34, eller Yrwing, Kungamordet i Finderup. kap. IX. 
3 At danskekongen innvilget privilegier til de tyske stedene var ikke nytt i seg selv.  Han hadde bekreftet 
Greifswalds gamle privilegier i 1280, spesielt i Skanør, samtidig som han utferdiget et lignende brev til Lübeck. 
Alle fremmede kjøpmenn fikk dessuten rett til fri handel i dansk Estland i 1280. Vanligvis gjaldt slike 
privilegiebrev i hele kongens levetid, disse var imidlertid tidsbegrenset til å gjelde ett år. 
4 Se for eksempelHørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 137ff.; Yrwing, Kungamordet i 
Finderup. kap. VI,VII og VIII. 
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noen måneder senere. Av den bevarte huskelappen som Lübecks representant hadde med seg til 

møtet i Rostock, høsten 1283, går det som tidligere vist frem, at de ønsket å involvere den danske 

kongen i konflikten. 

Krigen mellom landefredsforbundet og Brandenburg var over på sensommeren 1284. 13. 

august ble en endelig fredsavtale inngått. Det fjernet hindringen for at Erik Klipping kunne gå 

med i forbundet. 29. november 1284 ble det i Odense holdt forhandlinger mellom Erik Klipping 

og forhandlere fra Lübeck, de sistnevnte på vegne av landefredsforbundet. Møtet resulterte i en 

endelig avtale. Den danske kongen ble heller ikke nå tatt opp som fullverdig medlem, men han 

kunngjorde at han forpliktet seg til å la landefreden gjelde også på dansk jord, samt å hjelpe 

medlemmene. Avtalen skulle gjelde frem til 1293.5 

Samme dag kunngjorde han at siden vendiske kjøpmenn hadde klaget over at de hadde 

lidd tap og overlast i Norge, skulle det være forbudt for danske kjøpmenn å føre varer til Norge. 

Norske handelsmenn skulle kunne handle i Danmark i en begrenset periode.6 I tillegg kunngjorde 

han, i et tredje dokument, at han innenfor rammene av landefredsforbundet hadde sluttet et særlig 

forbund med Lübeck, med den hovedoppgave å stå sammen mot nordmennene til de begge hadde 

fått rettferdig oppreisning. Dette forbundet skulle gjelde i åtte år.7 

Hva var Erik Klippings motiver for å alliere seg med landefredsforbundet? Knyttet han 

seg til forbundet for å søke beskyttelse mot en aggressiv norsk politikk, eller for å støtte seg på 

tyske allierte mot motstand innad i det danske riket? Tidligere forskning har som nevnt ment at 

Alv sommeren 1284 plyndret danske kyster, det har derfor vært naturlig å se alliansen mellom den 

danske kongen og de tyske stedene som et felles forsvar mot det de oppfattet som en felles fiende. 

Jeg mener, som vist i forrige kapittel, at det ikke er grunnlag for å si at de norske angrepene som 

fant sted sommeren 1284 bevisst var rettet mot dansker eller mot Erik Klippings territorium som 

sådan. Jeg har også argumentert for at man fra norsk side ikke brukte maktmidler for å presse 

gjennom enkedronningens arvekrav. Som vi skal se, var beslutningsmyndigheten i arvespørsmål 

på dette tidspunktet delvis eller helt ute av den danske kongens hender. Det er derfor vanskelig å 

se at angrep rettet mot den danske kongens territorium skulle hjelpe den norske enkedronningen 

til å få kontroll over arvegodsenes inntekter.  

Basert på overnevnte argumenter ser jeg ingen grunn til at kong Erik skulle ha noen 

egeninteresse av å innta en aggressiv holdning overfor Norge. Snarere tror jeg hans motiver for å 

tilslutte seg Lübeck og de andre stedenes sak, er å finne i de politiske problemene kongen 

opplevde i Danmark. Av avtaleteksten i det ovenfor nevnte dokumentet der den danske kongen 

tilsluttet seg landefredsforbundet, går det frem at hertug Valdemar av Sønderjylland og grevene i 

                                                 
5 DD 2. rk III:114. Se også Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 95.; Bendixen, s. 46f.; Skyum-Nielsen. kap. 34; 
Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 141f. 
6 DRB 2. rk. III:110. 
7 DRB 2. rk. III:116. 
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Holstein nylig hadde blitt medlemmer av det samme forbundet.8 Valdemar og hans slektninger i 

Holstein utgjorde den enkeltstående største trusselen mot Erik Klippings danske kongemakt. For å 

sikre sin posisjon i Danmark var Erik Klipping avhengig av støtte fra tyske fyrster som var 

medlemmer av landefredsforbundet. I det følgende vil jeg vise hvordan dette la føringer for den 

danske kongens politikk. 
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Erik Klippings politikk ble bestemt av spørsmål som gjaldt kontrollen over den danske kronen. 

Forholdet til tyske fyrster var viktigere for Erik Klipping enn forholdet til den norske 

kongemakten. Det skyldes at de tyske fyrstene var viktige aktører i spillet om den danske kronen. 

Den politiske situasjonen i Danmark var svært kompleks. For å forstå Alvs handlinger er vi 

avhengige av å forstå den politiske konteksten han handlet i. Det er nødvendig å sette seg inn i 

den danske kongens situasjon for å forstå hvorfor forholdet mellom norsk og dansk kongemakt 

var som det var. Jeg kommer derfor til å bruke noe plass til å forklare den utviklingen som hadde 

ført frem til Erik Klippings situasjon høsten 1283, da han knyttet et forbund med Lübeck som 

senere ble utvidet til en allianse mot Norge.9 

Konflikten mellom Abellinjen og Kristofferlinjen 

Helt siden 1241, da kong Valdemar Seir døde, hadde Danmark vært preget av konflikt mellom 

ulike forgreninger av kongefamilien. I tillegg lå flere stormannsslekter i stadig konflikt med 

kongemakten fordi de mente å ha krav på eiendomsrett til krongods og rett til fornemme titler.  

Etter kong Valdemars død oppsto det raskt konflikt mellom hans tre ektefødte sønner, Erik 

(Plovpenning), Kristoffer, og Abel. Erik arvet kronen, men ble drept i 1250, sannsynligvis av 

Abels menn. Abel lot seg deretter krone til ny konge.  Regjeringstiden ble imidlertid kort, kong 

Abel ble drept allerede i 1252. Da Abels sønn, Valdemar Abelsson oppholdt seg i utlandet, 

benyttet Kristoffer, den yngste av kong Valdemar Seirs sønner, og Erik Klippings far, muligheten 

til å la seg krone til ny konge i hans fravær. Ved å gjøre det gikk han forbi den lovlige 

tronarvingen. Det brøt ut krig mellom Valdemar Abelssons slektninger, grevene av Holstein, og 

kong Kristoffer. Det endte med et kompromiss der Valdemar frasa seg retten til kronen mot å bli 

gjort til hertug av Sønderjylland som nå ble løsrevet fra riksstyringen. Konflikten som fulgte 

mellom de to familiegrenene skulle likevel prege Danmark og Norden i resten av århundret, og 

Abels etterkommere var hele tiden en trussel mot kong Kristoffer og hans sønns kongsmakt. 

Hertugdømmet Sønderjylland ble forsøkt trukket inn under kronen igjen i 1257, da hertug 

Valdemar Abelsson døde uten sønner. Valdemar hadde imidlertid en yngre bror, Erik Abelsson, 

og han anså seg som hertugdømmets rettmessige arving. Det førte til at krig blusset opp igjen på 
                                                 
8 DD 2. rk III:114. 
9 Den følgende redegjørelsen er basert på den realhistoriske fremstillingen i Kai Hørby, Status Regni Dacie, 
studier i Christofferlinjens ægteskaps- og alliancepolitikk 1252 - 1319 København 1977.; Hørby, Velstands krise 
og tusind baghold 1250-1400. og Skyum-Nielsen. Se også vedlagt slektskart bak i oppgaven. 
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nytt. Erik hadde giftet seg med fyrst Jarmer av Rügens datter, og hennes slekt støttet han i kravene 

mot kongsmakten. Mens kong Kristoffer var under angrep fra både Holstein og Rügen, døde han, 

og Erik Abelsson ble innsatt som hertug i Sønderjylland etter en avgjørende seier. Margrete 

Sambiria, enkedronning etter Kristoffer, fungerte nå som formynder for sin sønn, barnekongen 

Erik Klipping. Hun ble støttet av en rekke av rikets stormenn. Hun forsøkte å sikre sin sønn og 

hans etterkommere retten til den danske kronen. Hun beslagla konkurrerende fyrsters arvegods og 

stilte seg avvisende til de etter hvert mange arvekravene fra de andre etterkommerne etter 

Valdemar Seir.10 

To år etter Kristoffers død gikk hun til angrep på Abelsslektens støttespillere i Holstein. 

Målet var enten å tvinge gjennom sin vilje ved godsfordelingen eller å legge Sønderjylland under 

kronen igjen. Det førte til at hun og Erik Klipping ble tatt til fange.11 I 1262 ble Margrete satt fri, 

men Erik ble sendt i fangenskap til markgrevene i Brandenburg (farsslekten til Abels enke). 

Margrete lyktes imidlertid å inngå en ekteskapsavtale for sin sønn med prinsesse Agnes av 

Brandenburg, og i 1264 ble han sluppet fri. Da han kom tilbake til Danmark var han blitt 15 år og 

tok over regjeringsmakten.12 

I 1272 døde hertug Erik Abelsson. Margrete klarte da å få tilkjent formynderskapet over 

sønnene hans og fikk slik kontroll over hertugdømmet. Sønderjylland var igjen under kronenes 

kontroll. I 1274 fikk kong Erik og Agnes en sønn og arving til kronen, Erik (Menved). Under et 

riksmøte i Nyborg i 1276 fikk Erik Klipping rikets stormenn til å avlegge ed til den to år gamle 

Erik Menved som tronarving.13 Familien hadde med det foreløpig sikret sine etterkommeres rett 

til kongsmakten. 

Plovpenningdøtrene 

Da Erik Plovpenning døde i 1250 etterlot han seg ingen sønner som kunne utgjøre noen direkte 

trussel mot brødrenes kongsmakt, men han etterlot seg fire døtre som alle hadde krav på en 

omfattende farsarv. Farsarven var i form av en rekke jordegods som var spredt rundt i det danske 

riket. De fire søstrene, Sophie, Ingeborg, Jutta og Agnes, var ettertraktede ekteskapsemner for 

adelsmenn og utenlandske fyrster. Ekteskap med en av prinsessene ville gi rett til medgift 

bestående av dansk krongods, og et mulig politisk våpen mot det sittende danske regimet ettersom 

de var etterkommerne av en annen gren av kongefamilien enn Kristofferlinjen. Da Kristoffer 

                                                 
10 Hun anmodet også paven om å få godkjent kvinnelig arverett for den danske kronen, dette for sikre familiens 
rett til kronen i en usikker situasjon med den barnløse og umyndige Erik som eneste arving. 
11 Slaget ved Lohede i 1261. 
12 Den fyrstelige myndighetsalderen ble i Danmark regnet fra 15 år. 
13 Det har tidvis blitt gjort et stort poeng ut av at det danske rikets marsk, Stig, nektet å avlegge denne eden. En 
bør imidlertid bør lese for mye ut av denne hendelsen. Det var først i folkevisene som oppsto etter drapet på Erik 
Klipping i 1286, at marsken fikk en sentral rolle som en av kongens fiender. Ingen kilder tyder på at han spilte en 
viktig rolle i opposisjonen mot Erik Klipping, snarere tvert i mot. Hendelsen er likevel interessant som en 
illustrasjon på hvor fragmentert makten var i det danske riket. En stormann i en sentral posisjon ved hoffet kunne 
nekte å etterkomme et krav som må ha vært svært viktig for kongen, uten at dette fikk konsekvenser. 
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tilegnet seg kongstittelen fikk han også formynderskapet over døtrene. I et av hans siste leveår ble 

den eldste søsteren lovet bort til den svenske kongen.14 

Etter Kristoffers død i 1259 ble det viktig for etterkommerne, enkedronning Margrete og 

hennes støttespillere, å kontrollere de resterende døtrene. De kunne utvikle seg til farlige politiske 

motstandere dersom de ble giftet bort til potensielle fiender. Ekteskapsinngåelsen mellom Sophie 

og svenskekongen hadde vært umulig å forhindre ettersom avtalen hadde blitt inngått i kong 

Kristoffers levetid, men det ser ut til at enkedronningen aktivt forsøkte å forhindre de yngre 

søstrene fra å gifte seg. I Norge var Håkon Håkonsson på leting etter en ekteskapsavtale for 

sønnen Magnus (Lagabøter) som kunne gi politisk avkastning. Tidligere hadde det vært planer om 

å forsøke å få han gift med en av Abels døtre, men det var tydeligvis mer forlokkende med en av 

Erik Plovpennings døtre. Hertug Albrecht av Sachsen, Plovpenningdøtrenes morfar, ble kontaktet 

av den norske kongen. Han ble bedt om å gi sin tillatelse til at Ingeborg kunne gifte seg med 

Magnus Håkonsson i Norge, men svarte at han ikke kunne inngå en slik avtale ettersom hun 

hadde dansk farsslekt. For å forhindre ekteskap plasserte da enkedronning Margrete Sambiria 

Ingeborg i et østjysk kloster. En norsk båt klarte likevel å hente henne ut derfra i de kaotiske 

tilstandene som preget Danmark i 1261 under krigen mellom Holsteingrevene og kongefamilien. 

Hun giftet seg senere samme år med junker Magnus i Bergen. Enkedronning Margrete forsøkte å 

forhindre utbetalingen av medgift ved å argumentere med at kongefamiliens medbestemmelsesrett 

hadde blitt forbigått i ekteskapsinngåelsen og at ekteskapet derfor ikke var gyldig. Likevel klarte 

hun ikke å forhindre at noe gods ble gitt.15 

Margrete sørget for å begrense skaden. Agnes og Jutta ble forhindret i å gifte seg. De ble 

begge plassert i dominikanerklosteret Sankt Agnete i Roskilde, stiftet av godset som tilfalt 

søstrene i farsarv. De var abbedisser etter tur frem til de i 1271 brøt ut av klosteret og flyktet til 

Sverige, til søsteren Sophia og kong Valdemar. Den danske kongemakten forsøkte da å få den 

svenske kirken til å bannlyse de to søstrene. Samtidig ble godsene deres i Danmark konfiskert av 

kronen.16 

Hertug Albrecht av Braunschweigs død og hoffdagen i 1282 

Politikken til Erik Klipping og hans mor tilsidesatte en rekke mektige personer i det danske riket. 

Det var mulig fordi kongehuset støttet seg på slektskapsforbindelser og allianser med mektige 

tyske fyrster, mot opposisjonen i Danmark. Ved flere tilfeller hadde kongefamilien kjøpt militær 

                                                 
14 Sophie ble lovet bort til den unge kong Valdemar Birgersson i Sverige. I 1260 ble hun svensk dronning og fikk 
blant annet inntektene fra Trelleborg og Malmø i medgift. I 1261 giftet enken etter Abel seg med Birger jarl, den 
svenske kongens far. Disse ekteskapene innebar en trussel mot det sittende regimet i Danmark, fordi det innebar 
en sammenslutning av den svenske kongefamilien og erkefiendene i Holstein. Hørby, Velstands krise og tusind 
baghold 1250-1400, s. 115ff. 
15 Skyum-Nielsen. kap. 20 og 26. 
16 Kong Valdemar skal da ha innledet et skandaløst forhold til Jutta, som endte med at han måtte reise på 
pilgrimsferd til det hellige land for å bote på sine synder. Når han kom tilbake hadde maktbalansen mellom de 
tre svenske kongsbrødrene forandret seg i hans disfavør, og han mistet etter hvert kongemakten til fordel for 
broren, Magnus Ladulås. Harrison, s. 210f. 
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assistanse fra tyske fyrster og gitt dem dansk krongods i pant. Den uten tvil viktigste av 

kongehusets tyske støttespillere var hertugen av Braunschweig. I 1262 hadde hertugen angrepet 

Holstein for å sette Margrete Sambiria fri fra fangenskapet. Som motytelse fikk han tittel som 

dansk riksforstander. Han gikk visstnok svært hardt til verks mot opposisjonelle i Danmark, noe 

som førte til at han måtte forlate landet allerede i 1263. Likevel øvde han stor innflytelse og var en 

betydelig godseier i Danmark også etter dette. Han hadde fortsatt krav på å formelt å kunne kalle 

seg dansk riksforstander. I 1278 inngikk kong Erik og den tyske hertugen en ekteskapsavtale 

mellom hertugens datter og Erik Klippings sønn.17 Å inngå en slik avtale var høyt spill for den 

danske kongen, for hertugen var fortsatt upopulær i mange kretser i Danmark etter sin tid som 

riksforstander. Avtalen var et ledd i en sikkerhetskjede Erik Klipping var i ferd med å bygge opp 

rundt sin kongemakt. En slik avtale kunne sikre kong Eriks familie videre kongemakt.18 Da 

hertugen brått døde 15. august 1279 endret det den politiske maktbalansen i det danske riket. 

Kongen kom på defensiven i forhold til rikets stormenn og måtte sikre sin kongsmakt på andre 

måter enn før. Kongen var etter dette tvunget til en langt mer ettergivende holdning overfor 

danske stormenn. 

Sommeren 1281 og på begynnelsen av året i 1282, ble det holdt hoff i Danmark. Ved disse 

møtene stilte danske stormenn en rekke krav mot kongsmakten.19 På forsommeren 1282 møtte så 

en gruppe skånske bønder opp hos kongen. De klaget over overgrep fra adel og kongelige 

tjenestemenn i Skåne. Kongen, tilsynelatende tilfreds med at bøndene godtok han som øverste 

dommer i stedet for å gå til opprør, organiserte et møte og godtok de menn som bøndene hadde 

ønsket som dommere. Det følgende hoffet som ble holdt i Nyborg slott 29. juni 1282 regnes blant 

danske historikere som et nederlag for Erik Klipping og ett brudd med Kristofferlinjens tretti år 

lange arve og lenspolitikk.20 Resultatet av møtet, i dansk historieskriving referert til som ”Erik 

Klippings håndfesting” regnes av mange som den første danske grunnlov da den har en 

konstitusjonell karakter, den har blitt sammenlignet med Magna Carta. Forordninger som skulle ta 

et oppgjør med undertrykkende adelsmenn og kongelige tjenestemenn, samt forbrytere av ymse 

slag, ble utarbeidet for de rundt tjue herreder i Skåne.21 Viktigere var likevel det makttapet kongen 

opplevde i forholdet til rikets adelsfamilier.  Kongen måtte i håndfestingen forplikte seg til å holde 

hoff hvert år og det ble slått fast at det skulle være gjennom hoffdag, lover og domsmyndigheter 

konflikter skulle avgjøres. Slik mistet kongen, i alle fall delvis, muligheten til å nekte å 

                                                 
17 Avtalen gjaldt et ekteskap mellom hertugens datter og den av den danske kongens sønner som til enhver tid 
var arving til tronen, uavhengig av om vedkommende var født eller ikke. Av ukjente grunner ble ekteskapet aldri 
noe av, Erik Menved giftet 18 pr senere med svenskekongens datter. Yrwing, Kungamordet i Finderup. kap. 4; 
Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 135ff. 
18 Yrwing mener ekteskapsavtalen ikke kan ha vært populær i danske stormannskretser og heller ikke blant 
danske geistlige. Under forhandlingene gikk den danske drottseten Uffe Nielsen av i protest fordi hertugen hadde 
drept en av hans slektninger i 1262 eller 63. Yrwing, Kungamordet i Finderup. kap. 4. 
19 Ibid.kap. 5. 
20 Skyum-Nielsen, s. 107.; Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 132ff. 
21 Skyum-Nielsen, s. 101f.; Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 132. Skyum-Nielsen, s. 101. 
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etterkomme de mange arvekravene som var rettet mot kronen. Kongen ble nemlig tvunget til å la 

beslutningsmyndigheten når det gjaldt de mange arvekravene gå over til hoffdagen.22 

Allerede under hoffdagen ble kongen møtt med en rekke arvekrav. Valdemar Eriksen 

(Abels sønnesønn), Jakob Nielsen og Erik Knudsen (etterkommerne etter Valdemar Seirs to 

frillesønner)23 og de fire døtrene etter Erik Plovpenning, skal alle ha framsatt kravene sine. Den 

nye maktpolitiske situasjonen i Danmark førte til at kongen i tiden som kom, ikke kunne innta den 

samme avvisende holdningen som tidligere overfor arvekravene. 
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Som gjennomgangen ovenfor viser, oppsto krigen mellom de tyske stedene og den norske 

kongemakten samtidig som det foregikk store politiske omveltninger i det danske riket. Albrecht 

av Braunschweig, Erik Klippings kanskje viktigste allierte, var død, enkedronning Margrete hadde 

forlatt landet, og den maktpolitiske balansen i Danmark vippet i favør for kongens fiender. Den 

sikkerhetskjeden Erik Klipping hadde forsøkt å bygge opp rundt sin kongemakt var i ferd med å 

smuldre opp, og kongen søkte nye måter å sikre sin posisjon på. Kongens mektigste motstander i 

Danmark, og den enkeltstående største trussel mot hans maktgrunnlag var hertug Valdemar, 

etterkommeren etter Abel.24 

Av teksten i fredstraktaten mellom landefredsforbundet og Brandenburg, inngått i august i 

1284, går det frem at det da pågikk samtaler om å la den danske kongen gå med i forbundet, under 

den forutsetning at han ville ”holde seg til rettferdigheten”. Dette har blitt fortolket forskjellig av 

historikere. Holberg mener det viser til de privilegier og rettigheter tyske handelsmenn hadde 

opparbeidet seg i Danmark. Yrwing mener derimot at dette viste til forholdet mellom Erik 

Klipping og hertug Valdemar av Sønderjylland. Hertugen hadde på dette tidspunktet allerede gått 

med i forbundet. Det er nærliggende å tenke seg at et av hertugens motiver for å gjøre det må ha 

vært å sikre seg mot Erik Klipping. Hertugen kunne bruke landefredsforbundets øvrige 

medlemmers innflytelse på den danske kongen som en sikkerhet i forhold til sin egen truede 

                                                 
22 Margrete Sambiria, en av det danske rikets tyngste politiske aktører, kanskje den viktigste drivkraften bak den 
politiske linjen som hadde gått ut på å nekte å innfri arvekravene, forlot nå Danmark. Hennes politiske rolle i det 
danske riket var utspilt og hun bega seg til Rostock der hun eide jordegods. Der levde hun til hun døde i 1284. 
Den danske historikeren C. H. Christensen har karakterisert enkedronningens reise til Rostock som en flukt. C. 
A. Christensen, Historiske Oversigter til Danmarks Riges Breve I, s. 25ff. Yrwing på sin side peker på at de 
konfliktene hun var blandet opp i tross alt ble løst på hoffet. Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 53f. 
23 Valdemar Seir hadde, i tillegg til de tre ektefødte sønnene, etterlatt seg to frillesønner, Niels og Knud. De var i 
sin fars tid blitt gjort til henholdsvis greve av Nørrehalland og hertug av Estland og Blekinge. Etter kong 
Valdeamars død ble de fratatt forleningene, og etterkommerne lå i stadig konflikt med kongehuset på grunn av 
uinnfridde arvekrav. En av grev Niels etterkommere var Jakob Nielsen, han var en sentral aktør i det politiske 
spillet som utspilte seg mellom tyske, svenske, danske og norske aktører på 1280- tallet. Jakob hadde kontakt 
med og støtte av fyrstehuset Schwerin, han knyttet også kontakt med det norske kongehuset på 1270- tallet. Frem 
til 1283 levde han på Sjelland, blant morens slektninger. Da fikk han Nørrehalland tildelt som len og fikk tittelen 
greve. Erik Knudsen ble i 1284 gjort til hertug av Søndre Halland. Hørby, Velstands krise og tusind baghold 
1250-1400, s. 121f. Se også vedlagt slektskart. 
24 Se Yrwing, Kungamordet i Finderup. kap. 10. 
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situasjon.25 Dersom hertugen, som var i ferd med åpent å bestride kongens rett til tronen, var 

medlem av landefredsforbundet, og kongen ikke var det, ville det kunne gi hertugen et 

formidabelt politisk våpen å bruke mot kongen. Derfor ble det viktig også for Erik Klipping, på 

grunn av den politiske konflikten med hertug Valdemar, å bli med i forbundet. Samtidig var den 

danske kongen blandet opp i en rekke arvekonflikter. Forholdet til de tyske fyrstene som fungerte 

som støtter for hans kongemakt, var derfor helt avgjørende. Mange av de tyske fyrstefamiliene 

som var medlemmer av landefredsforbundet var jo også jordeiere og hadde forleninger i 

Danmark.26 

Det ble ført regulær kaperkrig mellom de tyske byene som var medlemmer av 

landefredsforbundet og den norske kongsmakten, gjennom Alv Erlingsson. Det førte til at tyske 

handelsskip ble kapret i dansk farvann. Vi vet også at nordmenn gikk i land i Skagen, 

sannsynligvis for å angripe tyskere som befant seg der. Erik Klipping var, som dansk konge, 

forpliktet til å sørge for utenlandske kjøpmenns sikkerhet i det danske riket. At han mottok klager 

fra tyskere som var blitt angrepet i dansk farvann, synes klart av beskyttelsesbrevet han utferdiget 

for tysktalende kjøpmenn på markedet i Skanør. Da hans fremgang i Danmark, og sikringen av 

hans kongemakt, nå i stor grad var avhengig av et godt forhold til landefredsforbundets 

medlemmer, kunne han ikke la være å reagere på tyske klager over kaperaksjonene i dansk 

farvann. Selv om han ikke hadde noen egeninteresse av å innta en aggressiv holding til den norske 

kongemakten, ble han nå presset med i konflikten.  

Kong Erik hadde ikke politisk albuerom til å motsette seg Lübeck og byens allierte. I 

tillegg skal man ikke glemme at kongen også av økonomiske årsaker ikke uten videre kunne gå 

mot de tyske kjøpmennene. Tysktalende kjøpmenn sto for en vesentlig del av handelslivet i 

Danmark. Fra norsk side var det nok vanskelig å forutse at angrepene som ble utført mot tyske 

skip, skulle tvinge den danske kongen med i konflikten, en slik utvikling var heller ikke ønskelig. 
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Som vi har sett sendte både medlemmene av landefredsforbundet og kong Eirik av Norge brev til 

kong Edvard av England, i løpet av vinteren 1284-1285. De mange brevene fra 

landefredsforbundets medlemmer inngikk i en koordinert aksjon for å sikre seg den engelske 

konges støtte, og få den engelske kongen til å slutte seg til blokaden. Aksjonen var ikke vellykket, 

den engelske kongen holdt seg offisielt utenfor konflikten. Senere skal vi se at han hjalp den 

norske kongemakten ved pengelån og tillatelse til å verve engelske leietropper i krigen mot Erik 

Klipping.  

Både Edvard I. og Eirik Magnusson var knyttet til den skotske kongefamilien med 

slektskapsbånd. Den skotske arveprinsen, Alexander, døde våren 1284, og den nærmeste arvingen 

til Skottlands trone var etter det Margrete, kong Eirik av Norges datter. Den engelske kongens 

                                                 
25 Ibid., s. 96. 
26 Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 141f. 
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ambisjoner om politisk innflytelse og kanskje også kongelig overhøyhet over Skottland, gjorde at 

det nå var viktig for den engelske kongen å opprettholde et godt forhold til den norske 

kongemakten.27 Sommeren 1284 reiste baron Bjarne Erlingsson og broren, ridder Vidkunn 

Erlingsson, til England. De var der som representanter for den norske kongemakten og fornyet 

under oppholdet en vennskapsavtale som hadde blitt inngått mellom de to kongehusene i 1269.28  

Før seilingssesongen begynte i 1285, sannsynligvis etter å ha fått vite at 

landefredsforbundet hadde forsøkt å få støtte hos kong Edvard, ble det også fra norsk hold sendt 

brev til England. Den 7. mars 1285 ble et brev skrevet i kong Eiriks navn og beseglet med 

kongens segl. Kongen åpnet brevet med å takke for den vennlige mottagelsen de norske 

sendemennene hadde fått i England året før. Deretter fortalte han at tyskerne, som alltid hadde 

nytt privilegier og friheter i Norge, hadde sverget seg sammen og planla å angripe det norske riket 

til sommeren. Videre ba han kong Edvard hjelpe til mot tyske kaperskip som hindret kjøpmenn i å 

ta seg over til England.29 I påsken samme år (25. april - 1. mai 1285) skrev også de to 

utsendingene som hadde vært i England, Bjarne Erlingsson og Vidkunn Erlingsson, til kong 

Edvard og takket for at den engelske kongens hadde tatt godt imot dem under sommerens besøk.30 

Da kong Eirik, 7. mars 1285, sendte kong Edvard den beseglete gjenparten til vennskapsavtalen 

som hadde blitt inngått året før, sørget han for å gjenta oppfordringen om å hjelpe mot tyske 

kaperskip som hindret norske kjøpmenn i å reise til England.31 
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Tidlig på sommeren 1285 reiste baronen Bjarne Erlingsson og Narve, biskopen av Bergen, til 

Sverige for å møte kong Magnus Ladulås. Med seg hadde de en forhandlingsinstruks, utferdiget 

av enkedronning Ingeborg, Eirik, abbed ved Munkeliv kloster og herr Eirik Duggalsson. Ifølge 

instruksen skulle de møte den svenske kongen på Jonsokdag, 24. juni. De skulle inngå en avtale 

med han, men vi vet ikke hva denne avtalen gikk ut på, da utkastet delegasjonen hadde med seg 

har gått tapt.32 Deretter skulle de ta seg til Erik Klipping og forsøke å slutte forlik med han. For å 

                                                 
27 Eirik Magnusson giftet seg 13 år gammel med den skotske prinsesse Margrete i 1281, datter til kong 
Alexander III av Skottland. Dronning Margrete døde bare to år etter, men rakk å gi kong Eirik en datter som 
også ble kalt Margrete. Kort etter at Alexander IIIs eneste sønn døde, kunngjorde 38 skotske stormenn at de 
forpliktet seg til å ta den norske prinsesse Margrete til tronarving dersom Alexander III skulle dø. 13. mars 1286 
døde så den skotske kongen, uten å ha egne barn i live. Denne situasjonen ga den tre år gamle Margrete en helt 
sentral posisjon i maktspillet som utspilte seg om kontroll over Skottland. Hun var nå nærmeste arving til den 
skotske krona. Edvard I hadde ambisjoner om å la sønnen, den senere Edvard II, gifte seg med den norske 
prinsessa og slik legge den skotske krona under den engelske kongefamilien. Den norske kongemakten kunne 
derfor regne med gode forbindelser til Skottland og England. Se for eksempel Bjørgo, Rian, og Kaartvedt, 
Selvstendighet og union, s. 87f. eller Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 112f. 
28 RNII:82; RNII:346 
29 DN XIX:370 
30 RNII:380, 381 
31 RNII:384 
32 Instruksen er uklar på hvem de skulle inngå forlik med, men ut i fra sammenhengen er det rimelig å anta at det 
gjelder Magnus Ladulås. Det medsendte avtaleutkastet er borte så vi vet ikke hva samtalene gjaldt. En 
formulering i instruksen er spesiell interessant, det står nemlig at ”det ikke skal komme med noe om 
leiesoldater”. Formuleringen om leiesoldatene har blitt vurdert forskjellig av historikere. Munch mener den 



 51 

oppnå fred skulle de love den danske kongen øya Orust, og om ikke det var nok, øya Tjörn. De 

kunne videre binde den norske kongen til å betale opp til 6000 mark norske sølvpenger, men fra 

den summen skulle det trekkes fra den skade som var blitt gjort mot den norske kongens 

undersåtter av danskene. Videre skulle de avtale et møte mellom den danske og den norske 

kongen på Gullbergseid, senest ved knutsmesse (10. juli). Dersom tyske sendemenn skulle 

komme til danskekongen mens de var der, skulle de gi dem leidebrev til den norske kongen. 

Avslutningsvis skulle de forsøke å få den danske kongen med på følgende avtale: 

[…] at ingen av kongene av Norge eller Danmark skal forlikes eller være forlikt med 
tyskerne, så lenge disse vil stå imot og være uforlikt med en av disse førnevnte konger. 33 

Dette dokumentet har ført til dels svært forskjellige fortolkninger blant skandinaviske historikere. 

Det har ikke gått upåaktet hen at instruksen er utferdiget av enkedronning Ingeborg, ikke av kong 

Eirik. Munch bruker denne kilden til å underbygge sin hypotese om at det var enkedronningen 

som satt med den egentlige makt i Norge.34 B. E. Bendixen har et annet syn. Han mener 

instruksen viser at man i Norge var misfornøyd med den hittil førte politikk og at rådet nå ”skjøt 

enkedronningen frem, som jo unektelig var den, som hadde bragt landet op i dette uføre”.35 Jeg 

mener imidlertid at man ikke skal overdrive betydningen av at enkedronningen utstedte en slik 

fullmakt. Den var utferdiget i kongens navn og uttrykkelig på kongens vegne. En rekke av 

kongens sentrale støttespillere beseglet dessuten fullmakten.  

Det har vært vanlig i forskningen å se den norske politikken som et forsøk på å skille 

tyskernes og danskenes sak, og at den norske strategien var å holde separate forhandlinger med de 

forskjellige partene.36 Historikeres fortolkninger av hensikten med fredsinitiativet har likevel 

variert betydelig. Bendixen mener den diplomatiske sendeferden brøt med tidligere norsk politikk, 

at man nå bøyde av og at den krigerske strategien som hadde vært førende for det norske rådets 

politikk ble erstattet av et ønske om fred. Yrwing er uenig i dette synet. Han mener tvert imot at 

instruksen viser en fortsettelse av samme politikk, men med et nytt element. At man forsøkte å 

overtale den danske kongen til ikke å inngå separate avtaler med de tyske stedene, inngikk i en 

politikk som hadde som mål å redusere tyskeres innflytelse i Norge.37  Ingen av synene gir helt 

tilfredsstillende svar på hva som var hensikten. At den norske kongemakten var villig til å gi fra 

                                                                                                                                                         
norske enkedronningen forsøkte å danne en allianse med svenskekongen og verve leiesoldater som skulle brukes 
mot Danmark. Munch, 4:2, s. 105. Teksten kan også tolkes slik at man fra norsk side ønsket at en avtale som 
ikke inneholdt bestemmelser som begrenset bruken av leiesoldater. Kanskje ville man forsikre seg om at man 
kunne bruke leiesoldater i fremtiden dersom det ble aktuelt. Det kan igjen settes i sammenheng med Alvs 
verving av leiesoldater i England ett år senere. Betydningen av formuleringen om leiesoldater avhenger 
imidlertid av det medsendte utkastet de norske sendebudene hadde med. Da det ikke er bevart, og vi ikke kjenner 
innholdet i det fra andre kilder, blir slike hypoteser imidlertid å betrakte som ren spekulasjon. Vi kan ikke vite 
noe om det. 
33 NMD:35 
34 Munch, 4:2, s. 104f. 
35 Bendixen, s. 60. 
36 Se for eksempel Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 118f. eller Bendixen, s. 117.  
37 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 117. 
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seg de to store øyene ved kysten av Bohuslän, i tillegg til 6000 mark norske sølvpenger, viser med 

tydelighet at det ble vurdert som svært viktig fra norsk side å få den danske kongen ut av 

konflikten. Jeg mener at fredstilbudet til danskene ikke representerer et skifte eller brudd med den 

politikk som til da hadde ført. Konflikten med den danske kongen hadde nemlig aldri vært 

planlagt eller ønsket fra den norske siden, og man hadde ikke hatt til hensikt å angripe det danske 

riket i 1284. Angrepene som var rettet mot det danske riket fant sted etter at Erik Klipping hadde 

sluttet seg til det norskfiendtlige forbundet i november i 1284.  

Den diplomatiske sendeferden endte uten konkrete politiske resultater. Det lyktes ikke 

delegasjonen å inngå en separatfred med den danske kongen. Det er sannsynlig at Bjarne 

Erlingsson og biskop Narve kan ha møtt Magnus Ladulås i Västergötland, der han ifølge en 

svensk kilde befant seg i juni.38  Det er rimelig å anta at de deretter har tatt seg til Erik Klipping 

men enten blitt nektet å møte kongen, eller nektet å føre reelle forhandlinger med han. Det finnes 

ingen kilder fra et møte med den danske kongen. Det kan virke underlig at den danske kongen, 

som jeg tidligere har argumentert for, ikke hadde noen reell egeninteresse av å befinne seg i krig 

med den norske kongemakten, skulle avvise en norsk fredsdelegasjon. Den danske kongens motiv 

kan imidlertid forklares med at han var bundet av den avtalen han tidligere hadde inngått med 

Lübeck i Odense i november 1284. Et av premissene i den avtalen var at Erik Klipping og Lübeck 

skulle stå sammen til begge hadde fått oppreisning fra den norske kongemakten. Rådmennene i 

Lübeck og Erik Klipping hadde altså inngått en avtale som inneholdt en klausul tilsvarende det de 

norske forhandlerne hadde som mål å inngå mellom Eirik Magnusson og Erik Klipping. Det 

innebar at danskekongen ikke kunne holde separate forhandlinger med de norske utsendingene, 

uten å bryte den allerede inngåtte avtalen med Lübeck. Som jeg tidligere har vist var det viktigere 

for den danske kongen å ha et godt forhold til landefredsforbundets medlemmer, enn med den 

norske kongsmakten.39 For å bevare det gode forholdet til Lübeck, ble det norske fredsfremstøtet 

derfor avvist. 
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Da det ikke lyktes de norske fredsforhandlere å inngå fred med Erik Klipping, henvendte de seg 

til de tyske stedene. Det ble planlagt å holde et felles fredsmøte med representanter for alle de 

berørte partene. (Kong Eirik av Norge, Erik Klipping, de tyske stedene som var organiserte i 

landefredsforbundet og svenskekongen Magnus Ladulås). To bevarte dokumenter vitner om 

forberedelsene til dette møtet. Rådmennene i Rostock skrev til rådmennene i Lübeck og ba dem 

gjøre hva de kunne for å oppnå fred for Vitslav av Rügen, slik at han fikk mulighet til å reise til 

møtet. I brevet ble det uttrykt et ønske om at han kunne fremme stedenes sak under møtet, som 

                                                 
38 DS II:1726 (Lödöse 22/6 1285) 
39 Yrwing mener det er sannsynlig at Erik Klipping, da han møtte de norske utsendingene insisterte på at det 
burde holdes et felles møte mellom alle partene. Jeg kan imidlertid ikke se at det finnes kildebelegg for at den 
danske kongen skulle ha inntatt en slik holdning. Se Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 118. 
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ifølge brevet skulle holdes i Kalmar.40 25. juni utstedte så Magnus Ladulås et leidebrev for herr 

Jon Lille, de personer han ville ha med, og utsendinger fra de tyske byene. Jon Lille omtales i 

leidebrevet som Erik Klippings representant. Det spesifiseres at leidebrevet gjaldt forhandlinger 

med kong Magnus og at de skulle vare i 8 dager.41 

Møtet ble ikke holdt i Kalmar, slik det ser ut til at først var planlagt, men på Gullbergshed 

3. juli. Kong Eirik av Norge var til stede sammen med ”rikets vise menn”. Det samme var kong 

Magnus og representanter for Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald. Av det ovenfor 

nevnte leidebrevet skulle man tro Erik Klipping også var representert ved møtet, men verken den 

danske kongen eller noen representant for han nevnes i noen av dokumentene møtet resulterte i. 

Det ser derfor ut til at den danske kongen ikke sendte representanter til møtet.42 I stedet ble det 

holdt forhandlinger mellom kong Eirik og hans krets og hansastedenes representanter. Kong Eirik 

forpliktet seg til å frigi tyske fanger som satt i fangenskap i Norge og å frigjøre beslaglagt gods. I 

tillegg garanterte han at tyske kjøpmenn skulle kunne handle fritt i Norge igjen fra og med 1. 

august. De skulle kunne nyte de samme rettighetene som de hadde gjort i Magnus Lagabøtes og 

Håkon Håkonssons tid.43 Det viser at kong Eirik og ”rikets beste menn” var innstilt på en 

normalisering av situasjonen. At det ble garantert at tyske kjøpmenn fra august kunne regne med 

samme vilkår som de hadde nytt under tidligere konger, innebar vel da at den bergenske 

byvedtekten fra 1282 ikke lenger skulle gjelde.  

Under fredsmøtet kunngjorde kong Magnus at han hadde tatt på seg vervet som dommer i 

saken mellom kong Eirik på den ene siden og de tyske stedene på den andre.44 Kong Eirik 

utferdiget et forliksbrev der det ble bestemt at det skulle holdes et nytt møte førstkommende 

mikkelsmesse (29. september) i Kalmar.45 Gjensidige stridsspørsmål skulle da drøftes og avgjøres. 

Den svenske kongen skulle fungere som dommer i saker partene ikke selv klarte å bli enige om, 

og han skulle ha en måned på seg til å avsi dom. Saker som på det tidspunktet fortsatt sto 

ubehandlet, skulle løses på et møte mellom de tre nordiske kongene, Eirik Magnusson, Erik 

Klipping og Magnus Ladulås, 1. juli 1286. 

På veg tilbake til Bergen stoppet kong Eiriks følge i borgen Kongehelle. Der beseglet 

kongen en kunngjøring der han lovet å ta med seg gjenpart av forliksbrevet han hadde utstedt i 

Gullbergshed til hver av de nevnte byene til møtet som skulle holdes 29. september i Kalmar.46  

Det planlagte møtet som skulle holdes 29. september ser ut til å ha blitt forsinket og blitt 

gjennomført først i oktober.47 Den svenske kongen opptrådte, slik det tidligere var blitt avtalt at 

                                                 
40 RNII:388 
41 RNII:389 
42 Det er mulig at grev Jakob av Nørrehalland og hertug Erik av Sønderhalland var til stede på møtet. De ble slått 
til riddere av henholdsvis den norske og den svenske kongen omtrent på denne tiden. Dersom de var tilstede 
representerte de imidlertid ikke den danske kongen. Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 120. 
43 RNII:393 
44 RNII:394 
45 RNII:393 
46 RNII:395 
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han skulle gjøre, som dommer. 31. oktober 1285 avsa han voldgiftsdom i Kalmar. Partene i saken 

blir i dommen oppgitt å være kong Eirik Magnusson av Norge, hans rike og undersåtter på den 

ene siden og byene Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, og tyskerne i Riga på den 

andre. Heretter skulle det være fred mellom partene og alt tysk gods som var beslaglagt i Norge 

skulle frigis innen 24. juni 1286. Innen et år etter denne datoen skulle nordmennene betale en 

skadebot til byene 6000 mark norsk sølv, spesifisert som 2000 mark reint sølv. Stralsund og 

Rostock skulle innen et år sende representanter til kong Eirik med unnskyldningsbrev for å ha 

krenket hans kongelige verdighet. Hva Stralsunds forbrytelse har vært, opplyses ikke i 

dokumentet, men noen av den norske kongens menn skal ha blitt holdt i fangenskap i Rostock 

lenger enn byen hadde lov til, i følge avtalen som ble inngått ved Gullbergshed i juli. 

Handelsmessig fikk stedene bekreftet alle sine gamle privilegier, samt innvilget flere nye. Dette 

har ført til at den av historikere har blitt sett som et nederlag for Norge.48 

En reell fred ble altså inngått mellom de tyske kjøpstedene som var organisert i 

landefredsforbundet, og den norske kongsmakten. Denne freden innbefattet imidlertid ikke Erik 

Klipping. At tyskerne inngikk en separat fred uten at denne inkluderte danskekongen, innebar at 

de brøt den avtalen de tidligere hadde inngått med Erik Klipping i november 1284. Der ble det 

som tidligere nevnt bestemt at danskekongen og de tyske forbundsfellene skulle stå sammen mot 

nordmennene til de begge hadde fått erstatning. 
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Før de norske diplomatene henvendte seg til de tyske stedene og begynte fredsforhandlinger, 

kontaktet de altså Erik Klipping, og forsøkte å slutte fred med han. Dersom den danske kongen 

hadde godtatt fredstilbudet hadde han imidlertid brutt avtalen han tidligere hadde inngått med 

Lübeck og landefredsforbundet. Den danske kongens forhold til de tyske stedene og fyrstehusene 

som inngikk i landefredsforbundet, ble vurdert som viktigere av den danske kongen enn forholdet 

til Norge. Det er grunnen til at det norske fredsfremstøtet ble avvist. Da henvendte den norske 

kongemakten seg til de tyske stedene i stedet. De ble tilbudt den samme summen man tidligere 

hadde tenkt å gi Erik Klipping for å oppnå fred. At Magnus Ladulås utferdiget et leidebrev til Jon 

Lille viser at den danske kongen i utgangspunktet var invitert til dette møtet. Hvordan kan det 

forklares at den danske kongen likevel ikke var representert på møtet? 

                                                                                                                                                         
47 Se note i RNII nr. 398 
48 Schreiner mener den tilsynelatende gjensidigheten i avtalen kun var en form ”som ikke kunne dekke over det 
faktum at hanseatene ytterligere hadde befestet sin stilling i Norge.” Schreiner, s. 32. Bendixen ser den som et 
umiskjennelig nederlag for Norges posisjon. Han mener den norske enkedronningens hat til sine danske 
slektinger hadde gjort den svenske kongen uvillig innstilt og at han derfor avgjorde dommen i stedenes favør. 
Han karakteriserer dommen som ”haard og ydmygende for Norge” Bendixen, s. 71. Rosèn har inntatt et lignende 
standpunkt og mener den svenske kongen har hatt politisk interesse av å redusere Norges makt. Den svenske 
kongens sympati skal, ifølge Rosèn, ikke først og fremst ha ligget hos stedene, men hos Erik Klipping. Jerker 
Rosèn, "Magnus Ladulås och Valdemar Birgersson 1284-1285 " Historisk Tidsskrift  (1942): s. 10. 
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Skyldtes den fortsatte ufreden konflikt angående den norske enkedronningens arvekrav? 

Det har vært vanlig å hevde at den fortsatte fiendtligheten mellom den danske og den norske 

kongemakten skyldtes at man fra norsk side inntok en aggressiv holdning overfor Danmark. 

Årsaken skal ha vært at Erik Klipping nektet å etterkomme den norske enkedronningens arvekrav. 

Jeg har tidligere argumentert for at arvekravet ikke var årsaken til at den danske kongen ble med i 

forbundet mot Norge. For å vurdere om arvekravet nå utgjorde kjernen i fiendskapet mellom de to 

kongehusene, er det nødvendig å se nærmere på arvekonfliktens gang. Vi må gripe noe tilbake i 

tid. 

Den gamle konflikten om arven etter Erik Plovpenning ble som vi har sett, tatt opp igjen 

etter den omveltende hoffdagen i 1282. I tiden etter at hoffet ble holdt ser det ikke ut til at han 

verken var i stand til eller hadde ambisjoner om å legge hindringer i vegen for hoffdagens 

behandling av den norske enkedronningens arvekrav. Det leder frem til hoffet som ble holdt i mai 

1284. En domstol bestående av danske geistlige, sentrale maktpersoner i kretsen rundt kong Eirik, 

og tre av hertug Valdemars riddere, avgjorde da saken i søstrenes favør. Ifølge primærkilden var 

partene i saken Erik Klipping og hertug Valdemar på den ene siden og det danske riket på den 

andre. Med ”det danske riket” menes hoffdagen. Dommen fastslo at: 

[…] visse af deres fædrene Godser, der efter deres Faders Død tilkom dem som Arv, paa 
mange Steder rundt om i Danmark uretfærdigt er beslaglagt til ikke ringe Tab og alvorlige 
Skade for dem. […] Godserne, hvert og eet, hvorend de i Danmarks Rige – i 
Hertugdømmet eller andetsteds – findes voldelig og uretmæssigt beslaglagt mod de 
fornævnte Søstres Samtykke og Landets Love, skal tilbagegives og overdrages dem fuldt 
og helt uden noen Vanskelighed og ubegrundet Modsigelse tilligmed de Frugter og 
Indtægter, der af i Mellemtiden er samlet […]49 

Samme dag utferdiget Erik Klipping en kunngjøring angående Juttas (den yngste søsteren) 

farsarv. I kunngjøringen poengteres det at kongen har skjøttet fru Juttas gods som ”[…] vi har 

faaet af hende ved Mageskifte og ved retmæssig Skødning.”50 Dagen etter at dommen hadde falt, 

kunngjorde hertug Valdemar av Sønderjylland at han: 

[…] helt og holdent har gengivet vor kære Søster Fru Ingeborg, Norges Dronning, alle 
fædrene Godser, der efter hendes Fader Eriks, fordums Danmarks høje Konges, Død ifølge 
Arv tilkommer og er tilfaldet hende tillige med de Frugter og Indtækter, som er oppebaaret 
i Mellemtiden, hvor de end findes i vort Hertugdømme[…]Derfor beder vi Eder alle om og 
oppfordrer Eder til ikke at forurette eller lade forurette nævnte Godsers Forvaltning hørende 
Forretninger. […]51    

                                                 
49 DRB 2. rk III:94 (Dommerne var biskopene Jakob av Slesvig, Tyge av Ribe og Jens 2. av Odense, samt grev 
Jakob av Halland, Niels Hak, Jon Lille, Uffe Nielsen, Stig Andersen, Niels Knudsen, Jens Grubbe og Thomas 
Mule. De sistnevnte 3 nevnes som hertugens riddere i hertug Valdemars brev, datert 15. august 1284.) 
50 DRB 2. rk. III:95 
51 DRB 2. rk .III:97 
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Historikere har vært uenige om hvorvidt søstrenes arvekrav nå virkelig ble innfridd. Arup og 

Rosèn har ment at de ble det.52 Yrwing har på sin side påpekt at dommen som ble avsagt under 

hoffdagen i 1284 fastslo hvordan arvesaken skulle løses, den viser ikke at konflikten faktisk ble 

løst i og med domsavsigelsen i seg selv.53 Det finnes en rekke bevarte dokumenter fra tiden etter 

domsavsigelsen i 1284 som har forbindelse med arvesaken. Arild Huitfeldt omtaler et brev som 

grev Jakob av Halland utferdiget på høsten i 1286: 

Aar 1286 Torsdagen efter St. Calixtus Dag i Skelsør har Grev Jakob udstedt et brev 
gaaende du paa, at Kapellanen Peder paa Dronning Ingeborg af Norges Vegne og Lydeke 
og andre paa Sofie af Sveriges Vegne var tilstede, og da blev Kong Eriks hele fædrene Arv 
og Ejendom skiftet [...]54    

I tillegg er eksistensen av et overdragelsesskøyte på gods fra dronning Agnes av Danmark til 

dronning Ingeborg av Norge kjent.55 Skøytet gikk senere tapt i universitetsbrannen i København i 

1728. Det var fra år 1286, og det er rimelig å anta at det hadde sammenheng med arvekonflikten.56 

Før hertug Valdemar ble sluppet fri fra kong Erik Klippings fangenskap, rundt 1. april 1286, (se 

neste underkapittel) ble han presset til å komme med en kunngjøring der han lovet å respektere 

kronens rettigheter i Sønderjylland. I kunngjøringen forpliktet han seg også til ikke å legge 

hindringer i vegen for at Erik Plovpennings datter og hennes arvinger, kunne ta hånd om 

farsarven.57 

Yrwing har argumentert for at de overnevnte dokumentene viser at arvesaken ikke ble løst 

i 1284, men at den danske kongen la hindringer i veien og dro ut tiden. Yrwing mener den gamle 

konflikten var i ferd med å løses først mot slutten av året 1286, men at prosessen ble avbrutt av 

Erik Klippings død i november det året. Han peker på at Erik Menved i 1296 skrev et brev der det 

går frem at godsene til Agnes og Jutta var under kronens beslag i 1296.58 Det kan også nevnes at i 

fredsavtalen som ble inngått mellom kong Eirik av Norge og kong Erik Menved av Danmark, i 

Hindsgavl i 1295, går et av punktene ut på at den norske kongen skulle ha fri bruksrett til sin 

mødrearv i Danmark.59 Erik Menved kunngjorde etter at denne avtalen var blitt inngått til alle 

                                                 
52 Arup ser ut til å bygge sin fremstilliing på Holberg, som mener at Jutta ble tilkjent selve slottet i Nyborg, men 
at Erik Klipping gav henne annet gods for å bevare kontroll over det kongelige slottet. Da Juttas krav 
tilsynelatende ble imøtekommet på denne måten, slutter Arup at Agnes og Sofia også fikk sine gods, Ingeborgs 
gods ble ifølge Holberg ikke overgitt på grunn av stridighetene som fulgte. Yrwing mener på sin side at brevet 
som Erik Klipping utferdiget angående om utbetalingen av Juttas gods ikke viser at godsene faktisk ble overgitt, 
men var et resultat av tidligere forhandlinger og et uttrykk for at kongen ville ha dokumentasjon for at han hadde 
sitt på det rene. Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 62. 
53 Ibid., s. 61. 
54 DRB 2. rk. III:221 
55 RNII:453 
56 Yrwing mener dette dokumentet og grevens vitnebrev viser at saken var i ferd med å løses mot slutten av året i 
1286, men at mordet på kong Erik hindret prosessen i å bli fullbyrdet. Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 63. 
57 RNII:420. Kunngjøringen er indirekte tilgjengelig fordi Huitfeldt oversatte den. Det har blitt diskutert om han 
har begått en feil og at det i stedet for ”datter”, skulle stått ”døtre”. Utgiverne av Danmarks Riges Brev har valgt 
å rette den angivelige feilen til ”døtre”. Yrwing har stilt seg tvilende til riktigheten av denne rettelsen og 
sannsynliggjort at det i dokumentet skal stå ”datter”. Se note til RNII:420 og Ibid., s. 72f.    
58 (DD 2. rk. IV:204) Ibid., s. 61ff. 
59 RNII:790 
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danske landsting, at kong Eirik av Norge og hertug Håkon Magnusson skulle få ta hånd over sine 

mødregods i Danmark.60 Punktet om bruksretten av arven ble fornyet i avtalen mellom de to 

kongene i 1298 og mellom kong Håkon Magnusson og Erik Menved i 1300.61 Det ser med andre 

ord ut som arvekonflikten var et tema og grunnlag for konflikt mellom de to kongehusene på 

1290- tallet. Det har derfor vært vanlig å anta at dette også var kjernen i konflikten i 1285.  

At arvekonflikten var grunnlag for konflikt på et senere tidspunkt betyr imidlertid ikke at 

det var det som var kjernen i konflikten som Alv var involvert i. Det er vanskelig, med bakgrunn i 

de kildene som kan fortelle noe om arvekonfliktens gang, å fastslå nøyaktig når eller hvordan den 

ble løst. Det er dessuten umulig å fastslå det nøyaktige omfanget av jordegodsene, men vi kan 

fastslå at det må ha vært relativt omfattende inntekter det har vært snakk om.62 Jeg vil likevel 

hevde at Yrwing og andre som har befattet seg med spørsmålet, har unnlatt å ta med i beregningen 

et viktig moment. Konflikten dreide seg om retten til inntektene fra jordegodsene. At kong Erik 

Klipping og hertug Valdemar av Sønderjylland erklærte at godsene var overgitt den norske 

dronningen, var ikke ensbetydende med en endelig løsning på konflikten. Det innebar at kongen 

og hertugen anerkjente dronningens rett til jordegodsenes inntekter, ikke at den norske 

dronningen og hennes representanter hadde faktisk kontroll over selve jordegodsene. Jeg mener 

derfor at det er lite hensiktsmessig å lete etter en endelig løsning på den gamle arvekonflikten. Det 

at jordegodsene lå spredt rundt om i det danske riket, gjorde at det lett kunne oppstå situasjoner 

som gjorde forvaltningen og overføringen av inntektene til Norge vanskelig. Om den danske 

kongen på et tidspunkt signaliserte at han anerkjente enkedronningens rett til farsarven, betyr ikke 

det at han ikke kunne legge hindringer i vegen for forvaltningen av dette godset på et senere 

tidspunkt. 

Kildematerialet inneholder flere elementer som gjør det usannsynlig at arvesaken spilte 

noen viktig rolle i forholdet mellom den norske og den danske kongsmakten høsten 1286. For det 

første ser det ut til at saken var i god gjenge på det tidspunktet møtene på Gullbergshed og Kalmar 

ble holdt. Etter hoffdagen i 1282 ble som vi har sett domsmyndigheten i denne saken gitt til 

hoffdagen, altså et dommerpanel bestående av adelsmenn og geistlige. Det ser ikke ut til at den 

danske kongen på dette tidspunktet hadde mulighet, heller ikke ambisjoner, om å legge hindringer 

i veien for den norske kongefamiliens krav. 

Dersom den danske kongen skulle ha interesse av å legge hindringer i vegen for at den 

norske enkedronningen kunne få inntektene av sitt gods, må det ha bunnet i økonomiske 

interesser. Den norske kongemakten hadde tilbudt å betale 6000 mark sølvmynter, samt å gi den 

danske kongen to fruktbare og inntektsbringende øyer, dersom den danske kongen gikk med på 

fred. At den danske kongen skulle takke nei til et slikt tilbud for å kunne tilegne seg inntektene fra 

                                                 
60 RNII:791 
61 Bjørgo, Rian, og Kaartvedt, Selvstendighet og union, s. 87. 
62 Vi kan regne med at den arven Ingeborg hadde rett til omfattet en tolvtedel av den totale arven etter Valdemar 
Seir. Han etterlot seg tre ektefødte sønner, og Ingeborg var arveberettiget til en fjerdedel av en av disse sønnenes, 
Erik Plovpennings, arv. Se Munch, 4:2, s. 82. 
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den norske dronningens farsarv er usannsynlig. Samtidig gjør det norske fredstilbudet det 

usannsynlig at man fra norsk side ønsket å angripe Danmark for å få kontroll over godsene. 

Inntektene fra godsene kan ikke ha vært så store at det var verdt å gi fra seg 6000 mark 

sølvmynter og de to øyene for å kunne innbringe inntektene fra godsene. 

I denne diskusjonen må også et punkt i kalmardommen drøftes. En av bestemmelsene i 

dommen fastslår at de tyske stedene kun kan hjelpe den danske kongen i krig mot nordmennene, 

dersom den danske kongen først har fått medhold av uavhengige dommere nedsatt ved et 

forliksmøte. En slik ordning skulle gjelde i åtte år.63 Dette medførte en restriksjon i tyskernes rett 

og plikt til å yte hjelp til den danske kongen i en krigssituasjon mellom norsk og dansk 

kongemakt. Dette punktet i Kalmardommen har blitt brukt som belegg for å se den norske 

fredsslutningen med de tyske stedene som et ledd i en norsk strategi som hadde som mål å skille 

danskenes og tyskernes sak. Dette for å komme i posisjon til uhindret å kunne angripe Danmark 

for å presse Erik Klipping til å gi etter for de norske arvekravene.64 At man fra norsk side hadde 

en slik strategi og slike mål er usannsynlig. Vi har allerede sett at inntektene fra arvegodsene ikke 

kan ha oversteget det man var villig til å ofre for fred. I tillegg kommer at det står i 

kalmardommen at det skulle holdes et fredsmøte mellom de tre nordiske kongene neste år, der alle 

uløste stridigheter skulle løses. Hvorfor skulle beslutningstakerne på norsk side avtale et fremtidig 

fredsmøte, samtidig som de ønsket å angripe Danmark? Jeg mener at bestemmelsen i 

kalmardommen, som legger begrensninger på tyskernes rett til å hjelpe den danske kongen, heller 

bør ses som et uttrykk for at man fra norsk side ønsket å forsikre seg mot igjen å havne i en 

uforutsett konflikt med en dansk-tysk koalisjon.65    

Jeg mener på bakgrunn av disse argumentene at det er usannsynlig at arvetvisten om 

enkedronningens arv var kjernen i konflikten. Det var ikke i den norske kongemaktens interesse å 

befinne seg i en krigstilstand med Erik Klipping. Erik Klipping hadde på sin side blitt trukket inn i 

konflikten fordi han var politisk avhengig av å støtte de tyske stedene. Selv hadde han ingenting å 

vinne på den fortsatte krigstilstanden. Hvordan kan vi da forklare at han ikke møtte til fredsmøtet? 

Åpen konflikt mellom Erik Klipping og hertug Valdemar av Sønderjylland 

Vi har sett at kong Magnus Ladulås i slutten av juni 1285, som en del av forberedelsene til møtet i 

Gullbergshed, utstedte et leidebrev til John Lille og de personer han måtte ønske å ta med seg på 

                                                 
63 Voldgiftsdommen fastslår at dersom den danske kongen klager over at den norske kongen har forulempet han, 
og påkaller stedenes hjelp, skal stedene skrive til den norske kongen og be han om å yte danskekongen 
rettferdighet. Dersom den norske kongen da svarer at han er villig til å møte den danske kongen og søke forlik, 
skal stedene ikke hjelpe danskekongen. Et forliksmøte skal i stedet arrangeres og tre voldgiftsdommere skal 
avgjøre konflikten. Bare dersom dommen som blir avsagt er til danskekongens fordel, kan stedene hjelpe han 
mot kongen av Norge, og da skal norske og tyske handelsmenn fortsatt sitte trygt i den andres havner. NMD:36 
64 Se for eksempel Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 121ff. 
65 Her kan det også neves at Munch har påpekt at dommen slår fast at stedene kan hjelpe den danske kongen mot 
den norske, dersom et forliksmøte mellom de to kongene ender i danskekongens favør. Denne ordningen skulle 
gjelde i åtte år, det tilsvarer den tid stedene hadde bundet seg til danskene året før.(RNII:360) Ifølge Munch viser 
det at stedene ikke ville skille lag med danskekongen så lenge denne hadde retten på sin side. Munch, 4:2, s. 116. 
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den danske kongens vegne. Den svenske kongen kan ikke ha visst at Jon Lille var ment å føre 

forhandlingene for den danske kongen, hvis han ikke på forhånd hadde fått vite det i en 

henvendelse fra den danske kongen. At Jon Lille likevel ikke deltok i de kommende 

forhandlingene, kan best forklares med den krisen Erik Klipping opplevde i Danmark.  

I tiden forut for møtet i Gullbergshed, befant Erik Klipping seg nemlig i en svært 

dramatisk situasjon i Danmark. Den gamle splittelsen mellom hertug Valdemar Eriksen av 

Sønderjylland og Erik Klipping, hadde utviklet seg til åpen konflikt og denne konflikten påvirket 

den danske kongens forhold til de tyske stedene.  

Under hoffdagen som ble holdt i mai 1283 ble Valdemar gjort til hertug av Sønderjylland. 

Som jeg viste tidligere ble hertug Valdemar tatt opp i landefredsforbundet før Erik Klipping ble 

det, det vil si at det må ha skjedd ganske kort etter at han fikk hertugtittelen. En av forutsetningene 

for at den danske kongen ble tatt med var at han lovet å ”holde seg til rettferdigheten”, dette 

henspilte sannsynligvis på kongens forhold til Valdemar. Forholdet mellom kongen og hertugen 

ble imidlertid dårligere og dårligere i løpet av 1284. Kongen hadde sørget for å bytte ut noen av 

de sentrale mennene i kretsen rundt seg. To av de som kom inn var Jakob Nielsen, som i 1283 ble 

greve av Nørrehalland, og Uffe Nielsen. Disse tok i det følgende kongens parti mot hertug 

Valdemars krav. Etter å ha sørget for grev Jakobs og Uffe Nielsens lojalitet og alliert seg med 

landefredsforbundet, ser det ut til at kongens posisjon har vært styrket.66 Konflikten med hertugen 

eskalerte i det følgende året. Annalen fra Ribe kloster forteller at hertugen sperret grensene til 

Sønderjylland for kongens menn i 1284.67 Mot slutten av året i 1284, eller i begynnelsen av 1285, 

sendte så hertug Valdemar et brev til erkebiskop Jens Dros i Lund i sitt eget og sin brors navn. 

Brevet var en protest mot kong Kristoffer og kong Eriks behandling av etterkommerne etter Abel. 

Han erklærte i brevet at han krevde retten til kronen, da kong Kristoffer (Erik Klippings far) i sin 

tid hadde gjort seg til konge på ulovlig vis.68 Meningen var at erkebiskopen skulle la brevet 

sendes videre til paven i Rom. Dette innebar en åpen utfordring av kongens rett til kronen. Under 

hoffdagen som ble holdt i mai 1285 krevde så hertugen øya Als, fulle kongelige rettigheter 

innenfor hertugdømmet og alt krongodset som lå innenfor hertugdømmets grenser.69 Disse 

kravene ble avvist av hoffdagens dommere, som blant annet besto av kongens nye støttespillere, 

grev Jakob av Nørrehalland og Uffe Nielsen.70 Etter hoffdagen utviklet det seg til åpen krig da 

hertugen besatte krongodset i Sønderjylland.71 Kongen reagerte med å angripe hertugdømmet og 

skal ha ødelagt borgen Tønder.72 Hertugen forsøkte å flykte, men kom i følge Rydannalene ikke 

langt:  

                                                 
66 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 76. 
67 Ann. Dan. s. 273. 
68 DRB 2. rk. II:132 
69 Yrwing har påpekt at dette ville innebære en reell avskjæring av Jylland fra hertugdømmet og mener hertugen 
forsøkte å skape et selvstendig fyrstedømme etter tysk mønster. Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 77. 
70 DRB 2. rk. II:139 
71 DRB 2. rk. II:170 
72 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 78. 
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Kuningin fangethe hertig Woldemar weth Helsing ør oc sænde hannum i fiæder in til 
Sioburg.73 

Det er ikke mulig, på bakgrunn av primærkildene, å datere det væpnede sammenstøtet og 

hertugens påfølgende flukt nøyaktig. Ut ifra sammenhengen synes det likevel klart at hendelsene 

hører hjemme i etterkant av hoffdagen i mai 1285, da konfrontasjonen ble utløst av hertugens 

nederlag ved hoffet. 13. mars 1286 satt hertugen fortsatt fengslet, på den datoen ble han tvunget til 

å utferdige et brev der han beklaget sin ”barnslige oppførsel”, og lovet å respektere kongens 

rettigheter i Sønderjylland.74 

I tillegg er det grunn til å tro at Erik Klippings åpne konflikt med hertug Valdemar også 

hadde innvirkning på hans forhold til sine allierte i landefredsforbundet. Av brevet som i forkant 

av forhandlingene på Gullbergshed ble sendt fra rådmennene i Rostock til rådmennene i Lübeck, 

går det frem at den personen som var påtenkt å føre stedenes sak var fyrst Vitslav av Rügen.75 

Vitslavs forhold til den danske kongen var ikke ukomplisert, han var nemlig hertug Valdemars 

onkel på morssiden.76 Fyrstene av Rügen hadde tidligere engasjert seg i sine slektningers 

(etterkommerne etter Abel) sak.77 Under forberedelsene til fredsmøtet på Gullbergshed pågikk det 

enten en åpen militær konflikt mellom hertug Valdemar og Erik Klipping, eller så satt Valdemar 

allerede i den danske kongens fengsel.  

Grunnen til at Erik Klipping vurderte sitt forhold til de tyske stedene og 

landefredsforbundet som viktig, var at hans kongemakt delvis var basert på tyske fyrsters støtte. 

Nå opplevde imidlertid den danske kongen at hans posisjon ble direkte utfordret av hertug 

Valdemar, som også var medlem av landefredsforbundet. Det kunne han ikke unnlate å reagere 

på. Dette førte imidlertid til at han og fyrst Vitslav, den personen som skulle lede stedenes 

delegasjon til fredsmøtet, hadde direkte motsatte interesser. Av kildematerialet går det tydelig 

frem at Vitslav engasjerte seg på nevøens side, i konflikten med kong Erik. Han ser ut til å ha 

arbeidet aktivt for å få han løslatt fra fengsling. Dette går frem av at han var til stede under det 

møtet som førte til at han ble sluppet fri. Han var med på å besegle dokumentet som hertugen 

måtte utferdige før han slapp ut.78 Fyrst Vitslav var en fremtredende figur i landefredsforbundet. 

Rådmennene i Rostock uttrykte i brevet til rådmennene i Lübeck, tillitt til at han skulle kunne 

fremme stedenes sak på en slik måte at de fikk vederlag fra den norske kongen. 

                                                 
73 Dan. Ann. s. 207. Ifølge annales ripensis var hertugen på vei til Sverige for å samle en hær mot kongen. 
Huidtfeld derimot skriver at han var på vei til Norge. Enten bygget han på en nå tapt kilde eller så antok han at 
det må ha vært tilfelle og la til opplysningen. Jeg finner det siste mest sannsynlig da Huidfeld visste at den 
danske kongen snart ble drept og at de som ble funnet skyldige flyktet til Norge. Huitfeldt, s. 362. 
74 DRB 2. rk. II:170. 
75 RNII:388 
76 Som det går frem av gjennomgangen av konflikten mellom Kristofferlinjen og Abellinjen, hadde hertug 
Valdemars far, Erik Abelsson, alliert seg med fyrstene av Rügen ved en ekteskapsinngåelse med datteren til fyrst 
Jarmers datter. Hun var altså søster til fyrst Vitslav. 
77 Som tidligere vist hadde fyrst Jarmer av Rügen (Vitslavs far) stilt opp på Erik Abelsens under krigen mellom 
hertug Valdemars far, Erik Abelsen, og Margrete Sambiria i 1260.    
78 DRB 2. rk. II:170 
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En mulig årsak til at den danske kongen ikke var til stede under fredsforhandlingene, er at 

hans representasjon ble forhindret av at han indirekte befant seg i konflikt med stedenes 

sjefsforhandler. Fyrst Vitslav kan ha forhindret hans representasjon for å presse kongen på vegne 

av sin nevø. Det er imidlertid ikke kildegrunnlag for å fremlegge dette som en velbegrunnet 

hypotese. Det er like fullt en rimelig antagelse ut i fra det bevarte kildematerialet. 

Konflikten med Vitslav er imidlertid ikke nødvendig som forklaring på den danske 

kongens uteblivelse. På det tidspunktet fredsmøtet på Gullbergshed fant sted var den danske 

kongen midt i den kanskje mest alvorlige krisen han hadde opplevd som konge av Danmark. 

Hertug Valdemar hadde flere mektige støttespillere i Danmark, ikke minst blant de geistlige. I 

konflikten med Valdemar risikerte ikke kong Erik bare at en stor del av riket ble løsrevet og gjort 

til et helt selvstendig fyrstedømme, han risikerte også å bli fratatt kongemakten. I en slik situasjon 

kom nok forholdet til den norske kongemakten langt ned på listen over problemer som måtte 

løses. Det er i seg selv en tilstrekkelig forklaring at kongen i denne krisesituasjonen hadde andre 

og langt viktigere ting å tenke på, enn å forhandle med den norske kongen om fredsvilkår i en 

konflikt han på sett og vis ikke hadde noe med å gjøre. Hvordan hans uteblivelse fra fredsmøtet og 

tilsynelatende uvilje til å inngå fred ble mottatt fra norsk side er imidlertid en annen sak. 
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Kilder 

For å finne ut hva kildene sier om krigshandlinger som har funnet sted i 1285, har jeg igjen tatt 

utgangspunkt i Munchs redegjørelse og kildehenvisninger. Munch skriver at Alv igjen herjet 

danske kyster i 1285, han skal ha angrepet Horsens og Kalundborg, samt flere danske øyer. 

Munch henviser på følgende måte: ”de esromske Annaler, hos Langebek Scr. I. S. 248, jvfr. II. 

438, 527, III. 314, V. 625 og Huitfeldt I. S. 288.” 79 I det følgende vil jeg ta for meg referansene i 

denne rekkefølgen. 

Langebek bind 1, s. 248, altså det Munch kaller de esromske annaler, er lundannalene. 

Langebek har kalt annalene ”Annales Rerum Danicarum Esromenses”. Jeg anser, som jeg har 

nevnt, annalen som en primærkilde.  

Langebek bind 2, s. 438 er ”Annales 980 – 1286”, en middelalderlig annal som 

sannsynligvis stammer fra dominikanerklosteret i Ribe eller Tønder. Antagelig ble den skrevet i 

tidsrommet 1282 – 1286, det er en nærhet i tid som gjør at vi kan tillegge den stor kildeverdi. Det 

originale håndskriftet gikk tapt i universitetsbrannen i København i 1728, men Langebek var i 

besittelse av en annen håndskrift fra 1400- tallet. Dette håndskriftet hadde i sin tid blitt ivaretatt av 

Cornelius Hamsford som samlet en rekke historiske dokumenter på slutten av 1500-tallet.80 Fra 

                                                 
79 Munch, 4:2, s. 102. 
80 Cornelius Hamsford den yngre, se Povl Engelstoft, red., Dansk Biografisk Leksikon København: 1933-1944, s. 
57. 
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Hamsfords samling har dokumentet vært tilgjengelig for Langebek som trykte det under navnet 

”Annales 980 – 1286”.81 

Langebek bind 2, s. 527 er en avskrift av Essenbekannalene, gjort av Johannes Henrik 

Lidèn i 1767. Teksten er i de relevante partiene identisk med et eldre håndskrift fra 1400-tallet 

som er trykket i ”Danmarks middelalderlige annaler”.82 Jeg vurderer Essenbekannalene som 

primærkilde.83 

Langebek bind 3, s. 314 er en av annalene fra Ryd kloster. Noen av opplysningene i 

annalen har felles opphav som opplysninger som finnes i Ribeannalene og Sjællandske krønike. 

Sannsynligvis bygger disse tre tekstene på en eldre annal som senere har gått tapt. Opplysningene 

om Alv er imidlertid unike for Rydannalene, og kan derfor ikke være hentet fra dette eldre 

dokumentet.84   

Langebek bind 5, s. 625, er opptegnelsene til Peder Olsen.85 Han bygget sine opptegnelser 

på eldre annalmateriale. Den relevante opplysningen om begivenheter i 1285 er identisk med 

opplysninger oppgitt i henholdsvis Rydannalene og Essenbekannalene. Peder Olsens opptegnelser 

har derfor ikke selvstendig kildeverdi. 

Munchs siste kildehenvisning referer til Huitfeldts danske historieverk.86 Der står det at 

Horsens ble plyndret og brent av de norske. Opplysningen var tilgjengelig for Huitfeldt gjennom 

Essenbekannalene87. Huitfelds opplysning må altså betraktes som en sekundærkilde,  

Siden Munchs tid har en ny kilde dukket opp. Det er årboken til dominikanerklosteret 

Skänninge i Östergötland, som ble funnet i 1867. Den ble sannsynligvis skrevet ned rundt år 1290, 

og bør derfor regnes som en pålitelig kilde.88  

En skjematisk oppstilling av de annal- og krønikeopplysingene som kan anses som 

primærkilder ser slik ut: 

Årboken i Lund:  

1285. Sørøveren Alf fra Norge plyndrede Horsens og Kalundborg, men da Købmændene 
fra Venden kom til med 30 store Kogger eller flere og en betydelig Krigsstyrke, sejlede han 
hjem til Norge med det Bytte, han havde ranet. De omtalte Købmænd lagde sig med en 

                                                 
81 Scr. Langebek II s. 433f; Dan. Ann. s. 268. 
82 Scr. Langebek II s. 520ff; Dan. Ann. s. 274ff. 
83 Se forrige kapittel. 
84 Det er bevart fire annaltekster som har sitt opphav fra Ryd kloster. En latinsk annal som strekker seg til 1288, 
og tre skrevet på dansk. Alle er uavhengige av hverandre og alle er fra middelalderen. De er alle bevart i 
håndskrifter fra 1400- tallet. Se Kroman, utg., s. 149. 
85 Peder Olsen (d. ca. 1570) var munk i fransiskanerklosteret i Roskilde. Han hadde tilgang på en rekke 
middelalderlige annaler og skrev et manuskript på bakgrunn av disse. Det ble senere gitt til Anders Sørensen 
Vedel. Ellen Jørgensen, "Peder Olsen," i Dansk biografisk leksikon København 1982, s. 45. 
86 Huitfeldt, s. 248. 
87 Dan. Ann. s. 274. 
88 Skänninge klosters årbok er bevart gjennom et håndskrift som ble funnet på Ängsö slott i Vestmansland i 
1867. Den var ikke tidligere kjent og har ikke overlevd i andre håndskrifter. Håndskriften ble skrevet rundt år 
1300, og er en avskrift fra en ca. ti år eldre original. Se Paulsson, utg., s. 36ff. 
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Flaade, de havde hidført, ved Helsingør, men utrettede intet, som er værdt at ihukomme 
eller rose, og etter 8 Ugers Forløb drog de tilbage uden Hæder og Ære.89 

Rydannalene:  

1285.[…]Alff Ællingesøn, thæn milder Alff, af Noryæ wor een mektig siorøwer. Han røude 
Kalændburg oc mangæ øør i Danmarch.90  

Essenbekannalene: 

1285. […] Nordmendene plyndret Horsens.91 

Annales 980-1286: 

1285. […] Et eodem anno Normanni intrauerunt et multas uillas forenses destruxerunt. 
[…]92 

Årboken til Skänninge kloster ”Annales 1208 – 1288”: 

Consilium regum en Gunbærgshedh habitum vbi treuge facte sunt inter Norricos et 
Libicenses et ceteros Theothonicus vsque ad festum Mikaelis Eodem anno dominus 
Aluerus multas naues cepit et multas villas Dacie spoliauit […]93 

Hva forteller kildene om konfliktens gang? 

Som vi kan se nevnes ikke angrep på handelsbåter, tyske eller andre, noen steder i primærkildene. 

I stedet er det utelukkende angrep rettet mot det danske fastlandet og danske øyer som nevnes. 

Det utelukker ikke at angrep på og plyndring av handelsfartøyer fant sted også dette året, frem til 

3. juli befant den norske kongemakten seg fortsatt i krig med stedene, men kildene er altså tause 

om slike angrep. Årboken fra Skänninge kloster forteller først om fredsmøtet på Gullbergshed, der 

det ble inngått fred mellom nordmennene på den siden og Lübeck og andre tyske steder på den 

andre. Deretter forteller den at Alv det samme året angrep og herjet mange danske øyer. 

Annalisten opererer altså med et logisk skille mellom forholdet mellom nordmennene og tyskerne 

på den ene siden, og Alvs herjinger på den danske kysten på den andre. Til sammen bør disse 

kildene leses som en indikasjon på at væpnede sammenstøt mellom Nordmenn og tyskere ikke 

forekom i 1285.94 Det kildene beretter stemmer imidlertid godt overens med det vi har sett 

                                                 
89 Oversettelse ved Ellen Jørgensen, Jørgensen, Erik Klipping og hans sønner.. Latinsk tekst: ”1285. Aluerus 
pyrata de Norwegia depredatus est Horsnæs et Kalændæburgh et superuenientibus mercatoribus de Sclauia cum 
30 uelamplius magnis coggonibus et manu aulida bellatorum reuersus est Norwegiam cum// preda, quam 
rapuerat. Dicti autem mercatores locauerunt classem, quam adduxerant, apud Hælsingæør nichilque dignum 
memoria uel laude facientes post octo septimanas uacui honore et laude redierunt.” Dan. Ann. s. 67. 
90 Dan. Ann. s. 207. 
91 Oversettelse ved Ellen Jørgensen, Jørgensen, Erik Klipping og hans sønner. Latinsk tekst: ”1285 […] Horsnes 
spoliata est a Normannis.” Dan. Ann. s. 282. 
92 Dan. Ann. s. 273. 
93 Dan. Sue. s. 263. Oversatt til moderne norsk: ”Konsil på Gullbergshed mellom nordmennene og lübeckerne og 
andre tyskere på St. Mikaels dag. Samme år ble mange øyer og byer i Danmark herjet at herr Alv.”  
94 Vi kan ikke utelukke at angrep fant sted, men da kildene forteller så mye om angrepene om ble utført mot 
tyske skip året før, og de som rettet seg mot dansk territorium dette året, vurderer jeg der som sannsynlig at 
kildene ville inneholdt informasjon om slike angrep dersom de fant sted. Ottar Dahl kaller denne måten å slutte 
på ”argumentum e silentio”. Dahl, s. 108f.  
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tidligere i dette kapittelet. Nemlig at norsk og dansk kongemakt fortsatt befant seg i krigstilstand 

etter det hadde blitt inngått fred mellom stedene og kong Eirik av Norge. 

I likhet med kildematerialet fra 1284, er også kildene fra 1285 inkonsekvente når det 

gjelder hvem angrepene ble forbundet med.  Av de fem uavhengige annaltekstene som nevner 

norske angrep i 1285, er det tre som nevner Alv som den ansvarlige, og to som bruker begrepet 

”nordmennene.” 

Opplysningen som oppgis i årboken i Lund, om at en tysk flåte lå i åtte uker utenfor 

Helsingør, er interessant. Dette har av flere historikere blitt sett som den reelle blokaden av Norge. 

Det stemmer også overens med opplysningene som oppgis i Detmars krønike, nemlig at tyske 

krigsskip la seg i sundet for hindre at matvarer kom til Norge og at det var dette som fikk den 

norske kongen til å søke forlik. Det er også fristende å se opplysningen i årboken i sammenheng 

med huskelappen som sendemannen fra Lübeck hadde med seg til møtet som ble holdt før påske i 

1284, i Rostock.95 Av den går det som nevnt frem at man fra Lübecks side ønsket en fysisk 

sperring av Øresund. Detmar konstruerte selv en logisk fortelling ut i fra den informasjon som var 

tilgjengelig i Lübeck på hans tid. Kanskje er det denne huskelappen Detmar har lest og basert sin 

fremstilling på. Detmars krønike bør, som jeg tidligere har argumentert for, ikke vurderes som en 

primærkilde i denne sammenhengen. Det kan derfor ikke hevdes at en slik sperring var hensikten 

med å legge skipene utenfor Helsingør. 

En annen nærliggende hypotese er at skipene ble lagt der for å beskytte markedet i Skanør, 

som ble holdt hvert år fra midten av august til 9. oktober, altså i underkant av åtte uker. Å legge 

en flåte utenfor Helsingør ville være en effektiv måte å beskytte markedet mot norske angrep på. 

En slik hypotese er etter min mening likevel usannsynlig fordi en fredsavtale allerede var blitt 

inngått mellom stedene og den norske kongsmakten da markedet pågikk. Dersom det hadde brutt 

ut fiendtligheter mellom noen som ble sett som en representant for den norske kongemakten (slik 

tyskerne åpenbart forsto Alv Erlingssons rolle) og de tyske stedene, etter at fredsavtalen i 

Gullbergshed var blitt inngått, er det sannsynlig at det ville vært reflektert i kildematerialet. Det er 

ingen kilder som tyder på et fiendtlig forhold mellom nordmenn og tyske kjøpmenn etter 

fredsavtalen som ble inngått 3. juli.      

Dersom vi kan stole på årboken i Lund, noe jeg mener det er grunn til, la skipene seg 

utenfor Helsingør etter at Horsens og Kalundborg var blitt angrepet. Der lå de posisjonert til å 

hindre videre angrep mot sentrale danske og tyske områder på Sjælland, langs Skånekysten og 

langs Østersjøkysten. Årboken hevder videre at skipene lå de der i 8 uker.  

På bakgrunn av denne informasjonen er det mulig å plassere den tyske flåten i et 

hypotetisk kronologisk hendelsesforløp. Med det samme seilingssesongen begynte i 1285, altså 

rundt 1. mai, ble norske militæraksjoner rettet mot det danske fastlandet. Disse ble i likhet med 

året før, ledet av Alv Erlingsson. I løpet av våren ble både Horsens og Kalundborg angrepet. 

                                                 
95 Se forrige kapittel. 
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Fortsatt var det imidlertid krigstilstand mellom den norske kongemakten og de tyske stedene. I 

løpet av vinteren har stedene sannsynligvis forberedt en flåte bestående av 30 kogger, ved å bygge 

om handelsskip til krigsskip.96 Disse har på våren lagt seg i Øresund, og fått Alv til å trekke de 

norske skipene tilbake.97 Fra posisjonen i Øresund kunne de tyske koggene hjelpe den danske 

kongen som var under angrep, beskytte tyske handelsskip og verne det verdifulle sildefisket i 

Øresund. 98 

Den norsk-tyske fredsslutningen, 3. juli 1285, innebar imidlertid at de tyske stedene brøt 

den avtalen de tidligere hadde inngått med Erik Klipping. Begge parter hadde jo forpliktet seg til å 

hjelpe hverandre mot nordmennene, til begge hadde fått oppreisning.99 Da de tyske stedene ikke 

lenger befant seg i krig med den norske kongen, er det rimelig å tenke seg at koggene trakk seg 

tilbake til byene de kom fra. Kanskje speiler ordvalget til annalforfatteren i Lund den bitre 

stemningen dette fremkalte blant den danske kongsmaktens støttespillere og undersåtter: I 

årboken heter det som vi har sett at kjøpmennene etter å ha lagt seg utenfor Helsingør: 

”[…]utrettede intet, som er værdt at ihukomme eller rose, og etter 8 Ugers Forløb drog de tilbage 

uden Hæder og Ære.[…]” 
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Tidligere forskning har hevdet at de norske angrepene som var rettet mot Danmark, hadde til 

hensikt å presse den danske kongen til en mer ettergivende holdning i forhold til den norske 

kongefamiliens arvekrav. Jeg har argumentert for at konflikten hadde andre årsaker og at 

arvekonflikten var underordnet andre spørsmål, som av begge sider ble vurdert som viktigere.  

I forrige kapittel argumenterte jeg for at det er sannsynlig at konflikten med stedene 

verken var ønsket eller planlagt, men en uforutsett konsekvens av byvedtekten i Bergen i 1282. At 

den danske kongen ble blandet inn i krigen, var også en uforutsett konsekvens av at krigføringen 

pågikk i danske farvann. Det er tvilsomt om man fra norsk hold var i stand til å forutse at den 

danske kongen ville alliere seg med stedene. Da Erik Klipping ble med i krigskoalisjonen mot den 

norske kongemakten, førte Alv Erlingsson, som allerede kontrollerte kaperskip og krigsfolk, 

angrepene over på den danske kongens territorium. Angrepene kan forklares ut fra et ønske om å 

presse den danske kongen til å trekke seg ut av konflikten. Ved å vise norsk flåtemakt som en 

militær trussel, kunne man håpe at den danske kongen ville gi etter og inngå fred. Å rette angrep 

mot befolkningen langs den danske kysten i forkant av et fredsfremstøt fremstår som en rasjonell 

                                                 
96 Det fantes få rene krigsskip. I krigstid var det imidlertid vanlig å bygge om handelsfarstøyer til krigsskip. At 
tyskerne gjorde det i løpet av vinteren stemmer godt med fremstillingen i Detmars krønike: ”Da slo alle stedene 
ved Nord- og Østersjøen seg sammen og satte i stand skipene sine […]” Se Die Chroniken der Deutsche Städte 
vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, utg.,^red., bind 19, s. 364 og Fernàndez - Armesto, s. 334. 
97 I direkte konfrontasjoner mellom norske og tyske skip, ville tyskerne ha en teknologisk fordel. De tyske 
koggene var høyere enn de norske skipene, noe som ga en fordel i sjøkrig. Se Fernàndez - Armesto, s. 236. 
98 Hørby og Nielsen har pekt på at det var viktig for stedene å beskytte sildefiskeriet i Øresund som en mulig 
årsak til at koggene sperret sundet. Hørby, Velstands krise og tusind baghold 1250-1400, s. 83.; Skyum-Nielsen, 
s. 117. 
99 RNII:360 
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strategi for å oppnå det den norske kongemakten oppfattet som sitt mål, nemlig å få den danske 

kongen til å inngå fred. En slik strategi stemmer overens med det som ellers er kjent om tidens 

krigføring. Det var vanlig å kombinere militære og diplomatiske midler for å oppnå politiske 

mål.100 Et viktig element i tidens krigføring var dessuten å vise fiendens undersåtter at deres 

fyrster ikke var i stand til å beskytte dem. Angrep rettet mot Erik Klippings undersåtter kunne 

derfor føre til indre press på den danske kongen om å inngå fred.101 Etter at flere angrep var blitt 

utført mot den danske kysten ble det sendt en fredsdelegasjon. Enten var ikke beslutningstakerne 

på norsk side klar over at den danske kongen hadde forpliktet seg overfor tyskerne til ikke å inngå 

en separat fred, eller så ønsket de å få den danske kongen til å bryte med stedene. Begge 

forklaringer er rimelige, og begge leder frem til fredsdelegasjonen som var ledet av Bjarne 

Erlingsson. At situasjonen ble opplevd som vanskelig på norsk side og at det ble vurdert som 

svært viktig å få avsluttet konflikten, er tydelig da den norske delegasjonen hadde fullmakt til å gi 

den danske kongen to øyer og en betydelig pengesum, i bytte for en fredsavtale. 

Før vi forlater konfliktene i 1284 og 85 vil jeg her gi en foreløpig oppsummering på en av 

oppgavens hovedproblemstillinger. Opererte Alv på vegne av den norske staten, eller opererte han 

uavhengig? Det er vanskelig å gi et entydig svar. Som vi snart skal se ble han senere anklaget av 

hertug Håkon for å være personlig ansvarlig for konflikten, og for å ha stått bak ”misgjerninger”. 

(Se kapittel 6) Noen av de danske annalistene har tydeligvis også oppfattet kaperaksjonene og 

angrepene rettet mot dansk territorium som handlinger Alv sto bak som privatperson. Han 

karakteriseres i flere av annalene som en sjørøver. Samtidig viser kildegranskningen i disse to 

kapitlene at operasjonene lar seg forstå på bakgrunn av statsmaktens interesser. Det er ikke noe 

motsetningsforhold mellom Alvs virksomhet og fredsfremstøtene gjort på vegne av staten av 

andre aktører.102 Snarere lar de seg begge forklare ut i fra det jeg oppfatter som kongemaktens 

mål: Å få en slutt på konflikten. Dette kunne gjøres både med militære og diplomatiske midler i 

kombinasjon. At Alv fikk videre ombud i den norske staten, og ble forhøyet til jarl etter 

fredsslutningen med stedene, høver dårlig med en oppfatning om at han skal ha handlet på tvers 

av statens interesser. 

Jeg vil vende tilbake til denne problemstillingen i de neste kapitlene. Her vil jeg foreløpig 

konkludere med at kildene tyder på at Alv utførte operasjonene på vegne av den norske 

kongemakten, med det mål å presse rikets fiender til å avslutte konflikten. Han hadde imidlertid 

en utpreget personlig lederrolle og operasjonene ble knyttet til hans navn. Den lederrolle han 

                                                 
100 For eksempel var det vanlig at de norske kongene bød ut leidang i forkant av politiske drøftelser med andre 
fyrster. Når kongen møtte med den norske leidangsflåten i ryggen, fungerte den som en trussel om at han kunne 
han ty til militære virkemidler for å få sin vilje gjennom. Ersland, s. 68.  
101 Sverre Diesen argumenterer for at målet bak en militær strategi er å sette fienden i en situasjon der det er mer 
rasjonelt å søke fred enn å fortsette krigen. Hovedmålet med en militær strategi er derfor å skade fiendens vilje 
til å fortsette krigen. Sverre Diesen, Militær strategi. En innføring i maktens logikk Oslo 2000, s. 20. Kåre 
Lunden redegjør for logikken bak denne type krigføring. Se Kåre Lunden, Europa i krise. 1300 - 1500, Bind 6, 
Aschehougs Verdenshistorie Oslo 1984, s. 156. 
102 Enkedronning Ingeborg, biskop Narve av  og Bjarne Erlingsson 
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hadde hatt i konfrontasjonspolitikken førte til at hans personlige innflytelse og maktposisjon ble 

sterkere i Norge. Det peker frem mot hans tydelige tilstedeværelse i kildematerialet fra det neste 

året, 1286. 
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Etter fredslutningen med de tyske stedene ble Alv forhøyet til jarl. Han var således den første 

innenlandske jarlen som fikk tittelen etter at Hirdskråen ble utarbeidet. I dette kapittelet vil jeg 

diskutere hvorfor han ble utnevnt til jarl og hvordan Alv jarl passer inn i bildet av den 

tradisjonelle jarlsrollen i Norge? Dette kapittelets hensikt er også å vise hvilke rettigheter som 

fulgte med jarlstittelen. Det er viktig for den senere analysen av konflikten mellom Alv jarl og 

hertug Håkon Magnusson. 

 40(5-+--)()'�

Den tradisjonelle jarlstittelen i Norge 

På 1280 tallet var jarlstittelen i Norge gammel. Vi kjenner til en rekke jarler fra 11- og 1200- 

tallet. Disse tilhørte sammen med kongen, erkebiskopen og biskopene, rikets toppsjikt. Jarlens 

posisjon i den norske riksstyringen skilte seg ut blant andre verdslige stormenn. Helle har vist at 

kilder som forteller om de såkalte riks- eller høvdingmøtene på 1200- tallet, setter konger, jarler, 

erkebiskoper og biskoper i en kategori for seg selv. Disse hadde med seg egne rådgivere og ble 

derfor regnet for høvdinger. Lendmenn og sysselmenn er i kildematerialet kategorisert som 

kongens rådgivere og ble derfor ikke regnet for høvdinger.1  

Da Magnus Erlingssons tronfølgelov ble lovtatt, var det i følge kapitteloverskriften i 

Gulatingsloven, med råd fra erkebiskop Øystein, Erling jarl og alle de viseste menn i Norge.2 

Også forfatteren av Kongespeilet legger vekt på deres særstilling da han skriver at jarl, erkebiskop 

og biskoper har rett til spesiell oppvartning ved kongens bord.3 Erkebiskopen og biskopene hadde 

naturlig nok en spesiell posisjon ettersom de var del av en kirkeorganisasjon og hentet sin 

myndighet fra Roma. Jarlens posisjon derimot, skiller seg ut blant verdslige stormenn i den norske 

riksstyringen. De fleste menn som i løpet av 11- og 1200- tallet fikk jarlsnavn, var beslektet med 

kongehuset. Jarlene var gjerne sønner eller brødre av kongen, eller menn som var giftet inn i 

kongefamilien.4 De har til felles at de var mektige menn som kongehuset ikke kunne se bort fra. 

Grethe Authèn Blom har argumentert for at jarlstittelen i Norge hadde to hovedfunksjoner. 

Jarler kunne fungere som formyndere for konger i perioder da kongen var svak eller ikke hadde 

nådd myndig alder. Det innebar at jarlen innehadde den reelle styringsmakten i riket og at kongen 

bare regjerte i navnet.5 Det er imidlertid flere eksempler på at jarler opptrådte som 

                                                 
1 For eksempel kan man lese at ”erkebiskop, biskoper og andre høvdinger, lendmenn og sysselmenn”, deltok på 
møtet i 1273. Av det fremgår det at de to sistnevnte kategoriene ikke regnes som høvdinger. Se Helle, Konge og 
gode menn, s. 108, 256. 
2 NgL I, s. 3 
3 Hirdloven til Norges konge og hans håndgagne menn, overs. Steinar Imsen Oslo 2000, s. 58. 
4 Helle, Konge og gode menn, s. 333. 
5 Som eksempel kan nevnes Håkon Galen som fikk jarlsnavn i 1204 for å styre riket og hirden på vegne av kong 
Sverres 4 år gamle sønnesønn, Guttorm. Et annet eksempel er Skule som fungerte som kong Håkons formynder 
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landsdelsstyrere. En slik vertikal deling av makten innebar at en tredjedel av riket ble styrt av en 

jarl med full kongelig myndighet innenfor dette området. De sistnevnte jarlene fremstår ofte som 

politiske og militære konkurrenter til kongsmakten. Flere jarleutnevnelser kan ses som resultatet 

av konflikter mellom kongen og rivaliserende stormenn med stor selvstendig makt. Å gi slike 

menn jarlstittel kan fra kongens side forstås som et forsøk på å kontrollere dem, eller som en ut fra 

realpolitiske forhold tvungen handling.6  

Helle har betonet jarlens militære funksjon. Jarler hadde ofte en ledende militær stilling 

under den såkalte borgerkrigstiden. Det var med å danne grunnlaget for deres politiske 

innflytelse.7  

Det var vanlig at jarler som styrte en riksdel fikk kontroll over en tredjedel av riket. Skule 

fikk etter at Håkon Håkonsson ble myndig, kontroll over først den østlige, senere den nordlige 

tredjedelen av riket.8 Den østlige tredjedelen utgjorde også Eirik Sigurdssons jarledømme og 

Baglerriket.9 Det er interessant at det geografiske området som ble styrt av jarler i flere kilder blir 

betegnet som et eget ”rike”, definert på samme måte som det ”rike” den norske kongen styrte 

over.10  

Da jarler oftest var bundet opp til den del av riket de hadde styringsrett over, hindret det 

dem i å delta i rådgiverkretsen som til daglig holdt til rundt kongen. Ved viktige politiske 

anledninger og i militære situasjoner opptrådte de likevel ofte ved kongens side. Når jarlen var til 

stede i kretsen rundt kongen hadde han stor innflytelse og ble regnet blant de fremste rådgiverne.11 

Hirdskråen 

Hirdskråen er det første lovverket som juridisk regulerer maktforholdet mellom konge og jarl. 

Lovverket ble utarbeidet i årene 1273 – 1277. Under møtet i Tønsberg da arbeidet med lovverket 

begynte, ble Magnus Lagabøtes to sønner Eirik og Håkon, gitt henholdsvis kongsnavn og 

hertugnavn. Konflikten mellom Skule og Håkon Håkonsson 50 år tidligere kan ha påvirket de 

delene av lovverket som omhandler hertugen og jarlens makt. 

Hirdskråen regnes som en kilde som reflekter et monarkisk ideal. Det føyer seg sammen 

med Håkon Håkonssons saga og Kongespeilet inn i en rekke kilder som ble til i kretsen rundt 

Sverreættens konger på 1200- tallet. Disse kildene reflekterer et verdensbilde som på mange måter 

skiller seg fra tidligere litterære og normative kilder i norsk sammenheng. Influert av kontinentale 

                                                                                                                                                         
frem til kongen ble myndig i 1217. Grethe Authèn Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon 
Magnussons Hertugdømme Oslo 1972, s. 14,25.  
6 For en rekke eksempler på slike jarleutnevnelser, se Ibid., s. 11ff. 
7 Helle, Konge og gode menn, s. 333. 
8 Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme, s. 25. 
9 Ibid., s. 11ff. 
10 Sverres saga kan fortelle at Sverre, etter jarlen Erik Sigurdssons død, tok under seg det ”rike” Eirik hadde hatt 
og satte sysselmenn over det. Phippipus Simonsson anså seg som lederen av Baglerriket, samtidig som 
Sverredynastiet insisterte på å se han som en del av sitt eget maktapparat. Ibid., s. 11f. 
11 Helle, Konge og gode menn, s. 333. 



 70 

ideer og kirkelig tankegods, introduserer de et nytt ideal i spørsmål om maktfordeling og 

riksstyring - kongedømmet av Guds nåde.  

Det er tydelig at det er enekongedømmet, der kongen henter sin myndighet fra Gud, som er 

forbildet. Idealsamfunnet fremstilles som et ordnet hierarki med kongen på toppen, og lydige 

tjenestemenn og undersåtter under. Samtidig bærer hirdskråen preg av å være skrevet i en 

overgangstid. Lovverket er delvis en sammenfatning av gamle lovtekster og sedvaner. Når kongen 

skal innsettes er det ikke bare i form av å være innsatt av Gud, han er også i et kontraktsforhold 

med sine menn. Ideen om kongen som den fremste i et selskap av likeverdige er ikke død, men det 

er tydelig at han er hirdens ubestridte leder.  

Vi må anta at Magnus Lagabøte har hatt en viss støtte i hirden i utformingen av lovverket. 

Han hadde ikke kunnet drive det igjennom uten et visst samtykke blant landets mektigste menn, 

verket har derfor blitt sett som resultatet av et samspill mellom kongen og hirden. Likevel er det 

rimelig å anta at i alle fall deler av det monarkiske tankegodset må ha stått i et konfliktfylt forhold 

med hva hirdfellesskapet hadde vært i tidligere tider. Hirdskråen kan slik sett ses som et idealbilde 

av hvordan den monarkisk innstilte kretsen rundt Magnus Lagabøter ønsket å se sitt 

maktgrunnlag. 

Innføringen av hertugtittelen 

Hertugtittelen ble første gang skrevet inn i et norsk lovverk med Hirdskråen. Før lovverket ble 

skrevet var det bare ett tilfelle der tittelen hadde vært i bruk i Norge. Det var da Skules jarlstittel 

ble utvidet til hertugtittel i 1237. Vi kan anta at den utenlandske hertugtittelen tidligere mer eller 

mindre hadde tilsvart den norske jarlstittelen.12 Blom antar at innføringen av hertugtittelen i 

lovverket medførte en forskyvning av den gamle jarlsrollen, da hertugtittelen nå var nest etter 

kongen i verdighet og rang. Det vil si at den makten og prestisjen som tradisjonelt hadde vært 

forbundet med jarlsnavnet, nå ble knyttet til hertugnavnet. Jarlstittelen skal med det ha sunket i 

aktelse, prestisje og makt.13 Jeg vil likevel peke på at hertugen og jarlens formelle rettigheter og 

plikter i forhold til kronen var nærmest identiske, og at kapitlene om jarl og hertug inneholder en 

rekke identiske formuleringer. Formelt sett var det med andre ord ikke mye som skilte de to 

titlene. Samtidig er det vanskelig å tenke seg at forestillingene som var knyttet til jarlsnavnet, etter 

at tittelen hadde vært i bruk i flere hundre år, skulle endre seg omfattende med innføringen av en 

ny tittel.   

Hirdskråen deler hirden i flere klasser. Den øverste klassen består av hertug og jarl og ser ut 

til å stå utenfor det egentlige hirdfellesskapet. I Hirdskråen er det bare jarler og hertuger som må 

fremsi en ed der de sverger lojalitet til kongen. Det kan tyde på at det var ekstra viktig å sikre seg 

                                                 
12 Et konkret eksempel på hvordan dette kom til uttrykk er at Skule titulerte seg hertug (dux) i et brev til den 
engelske kongen mens han fortsatt hadde jarlstittel. Det kan tolkes dit hen at han ville fremstå med en finere tittel 
enn han egentlig hadde. Det er imidlertid mer sannsynlig at han ville vise at han var den i Norge som sto nest 
etter kongen i rang. Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme, s. 24f. 
13 Ibid., s. 33ff. 
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disses lojalitet fordi den ikke ble tatt som noen selvfølge. Samtidig kan innsettelsesritualet tolkes 

som om jarlen og hertugen på sett og vis er kongens likeverdige. Under ritualet skal begge sitte og 

jarlen og hertugen skal sverge ed på de samme helligdommene som kongen hadde sverdet på 

under sitt tiltredelsesrituale.14 

Både hertugtittelen og jarlstittelen defineres i lovverket ut i fra deres forhold til kronen. 

Hirdskråen inneholder derfor ingen bestemmelser som regulerer forholdet mellom hertug og jarl. I 

en potensiell konflikt mellom en hertug og en jarl inneholder lovverket ingen klar løsning på 

problemet. Kongen var bundet til begge to i et gjensidig kontraktsforhold. På samme måte som 

både jarl og hertug var pliktig å støtte kongen militært i en konflikt, var kongen pliktig å støtte 

både jarl og hertug. En konflikt mellom en jarl og en hertug ville derfor sette kongemakten i en 

posisjon der den ble tvunget til bryte kontrakten med en av dem. 

Hirdskråens jarl 

Kapittelet om innenlandske jarler er interessant da det på flere punkter skiller seg fra det 

normgivende språket som preger resten av verket.15 Det viser at lovskriverne har hatt problemer 

med å plassere jarlsrollen inn i det skjema som ellers er systematisk i lovverket, nemlig at hirdens 

funksjon og virkeområde gjøres til redskap for kongen. 

Steinar Imsen mener det kommer frem av kapittelet at jarlen egentlig sto utenfor hirden.16 

Blom på sin side mener å se at det ble understreket at jarlen og hertugen sto innenfor, ikke over 

hirden.17 Helle mener kapittelets hensikt ikke er å kodifisere jarlens plass blant kongens rådgivere, 

fordi det bare var i spesielt viktige saker jarlen skulle trekkes inn i beslutningsprosessen.18 Selv 

om disse påstandene tilsynelatende utelukker hverandre, mener jeg at alle observasjonene kan 

være riktige, for kapittelet i hirdskråen er tvetydig skrevet. Tvetydigheten kommer frem ved at 

jarlens mektige posisjon fremheves, samtidig som jarlens underordning kongen understrekes. 

Dette paradokset leder frem til kapittelets egentlige konklusjon, at det er best om det ikke 

utnevnes jarler i det hele tatt, da det kan føre til at kongens maktmonopol utfordres:  

[…]ti sjelden har småfolk rett tjent på at det har vært flere om gangen til å dele på 
herredømmet.19 

Denne formuleringen har en dobbel bunn. På den ene siden er det en klar advarsel mot å utnevne 

jarler. På den andre siden legitimerer den at jarlen har uavhengig makt. Hvis man først utnevner 

en jarl er det naturlig at denne deler herredømmet med kongen. Forfatterne av lovverket har med 

andre ord sett det som legitimt at jarlens makt var uavhengig av kongen. Derfor var det best ikke å 

                                                 
14 Se Hirdloven.kap.3,4,7 og 11.  
15 Dette påpeker også Blom, se Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme, 
s. 34. 
16 Hirdloven, s. 87. 
17 Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme. s. 33. 
18 Helle, Konge og gode menn. s. 334. 
19 Hirdloven, s. 80f. 
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utnevne jarler overhodet. Om så likevel skulle skje, understrekes det at det bare er kongen som har 

rett til å utnevne jarler. Forfatternes intensjon er tydeligvis både å poengtere jarlens underordning 

og å advare mot jarlens selvstendige makt. Selv om lojalitet mot kongen går igjen som en 

prisverdig egenskap og en plikt i hele hirdloven, skiller formuleringene i dette kapittelet seg ut 

som ekstra skarpe. Det understrekes at jarledømmet ikke er arvelig, og at jarledømmet ikke er en 

fast geografisk avgrenset del av landet.20 Bak de både kraftfulle og tvetydige formuleringene kan 

vi skimte en undertekst som forteller om en oppførsel hos jarler som forsøksvis beskrives som 

normbrytende. Kapittelet kan leses, ikke bare som en kritikk mot, men indirekte også som en 

beskrivelse av, egenrådige jarler som handler uavhengig av kongen. Samtidig som forfatterene har 

ønsket å fremstille slik praksis som illegitim og ulovlig er det tydelig at jarlstittelen ble forbundet 

med nettopp slik makt. 

Kapittelet om jarl speiler hvordan kongen ville fremstille jarlens maktgrunnlag. Bak teksten 

kan vi ane et eldre, konkurrerende organiseringsprinsipp. Det kan leses slik at jarlen ikke trengte å 

oppfatte sin makt som delegert fra kongen, men som fundert på en uavhengig maktbase. Synet på 

jarlens maktgrunnlag og dennes legitimitet var med andre ord avhengig av ståsted, og kongens 

fortolkning var ikke den eneste mulige.21  

Jarlens formelle rettigheter og plikter 

Hirdskråens kapittel 12 fastslår jarlens juridiske rettigheter og plikter overfor kongen. Her 

fastsettes det at jarlen har rett til å regjere jarledømmet fritt, uten innblanding fra kongen. 

Forutsatt at det foregår innenfor lovens rammer, kan jarlen fritt samle inn skatt og bruke 

inntektene fra jarledømmet slik han selv ønsker. 

Jarlen har videre rett til å holde egen hird, og omgi seg med edsvorne menn. Forutsetningen 

er at hirden ikke skal overstige kongens i antall, og at han ikke skal øke størrelsen på hirden uten 

at kongen har gitt han rett til det. 

Dersom det blir nødvendig skal jarlen og kongen hjelpe hverandre i krig. Kongen og jarlen 

er altså i et kontraktsforhold der begge parter plikter å støtte hverandre militært. 

                                                 
20 Konflikten mellom Håkon Håkonsson og Skule kan ha dannet grunnlaget for disse formaningene. Skule 
forsøkte å gjøre jarletittelen arvelig ved å overføre den til sin sønn Peter, noe kongen nektet ham. Hans 
jarledømme omfattet først de østlige delene av landet (de gamle baglerlandene), men ble senere flyttet til de 
nordlige deler av landet.       
21 Et eksempel som kan illustrere at en jarls forståelse av eget maktgrunnlag kunne skille seg fra kongens 
forståelse av jarlens posisjon, er forholdet mellom Erling Skakke og den danske kong Valdemar I. Erling hadde 
alliert seg med kong Valdemar for å styrke sin posisjon mot Håkon Herdebrei i Norge. Erlings motiv var å sikre 
sønnen retten til den norske kronen. Valdemars motiv var å sikre seg overherredømme over Viken.  Etter at 
Erling hadde vunnet maktkampen i Norge forverret forholdet til kong Valdemar seg. Etter at begge hadde utført 
krigstokt mot hverandre, inngikk de et kompromiss. Kong Valdemar skulle i navnet få overherredømme over 
Viken mot at Erling ble hans jarl der. Den danske kongen kunne nå oppfatte Erling som en av sine menn, som en 
jarl sortert hierarkisk under seg selv, og slik en del av den danske kongsmaktens maktapparat. Samtidig er det 
åpenbart at Erling ikke først og fremst oppfattet seg som den danske kongens mann. Han oppfattet heller seg selv 
som det norske rikets overhode, i kraft av å være den norske kongens far og forstander. Slik kunne jarlsrollen 
forstås forskjellig, avhengig av ståsted. Knut Helle, "Erling Ormsson Skakke," Norsk  biografisk leksikon 2. 
(2000): s. 502.  
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Jarlen skal ikke ha kontakt med kongens fiender og han har ikke lov til å reise utenlands 

uten kongens samtykke. I likhet med resten av hirden har han rett til å dømmes av sine likemenn 

(kloke menn) dersom han blir mistenkt for forræderi.22 

�(/�:.0=98)5�-+(�?40(�

Kilder 

Alvs forhøyelse til jarl nevnes i mange islandske annaler, men dateringen varierer. Oddverja 

Annall23 daterer utnevnelsen så tidlig som 1284, ifølge Lögmanns Annàll og i Skålholts annal24 

ble han gjort til jarl i 1285. I Annales Vetustissimi25 og Flatøybokens annaler26 sorterer 

jarleutnevnelsen under år 1286. De to sistnevnte kildene vil vite at også Audun Hugleiksson ble 

gjort til jarl det året.27 I motsetning til Alv opptrer imidlertid Audun aldri senere som jarl, heller 

ikke i dokumenter han selv har skrevet. 

Arne biskops saga er den eneste kilden som gir en forklaring på hvorfor Alv fikk 

jarlstittelen. Sagaen kan fortelle at kong Eirik ga Alv jarlsnavn for at han skulle ”verge Norges 

rike.”28 Sagaen er en kilde med stor selvstendig kildeverdi. Den ble skrevet ned kort tid etter den 

tiden den omhandler. Biskop Arne var selv vitne til og deltager i mange av episodene som 

omhandles. 

Kildene spriker i sin datering av når Alv fikk jarleverdigheten, men vi kan slå fast med 

sikkerhet at det skjedde før sommeren 1286. Da reiste han, som jeg vil vise i neste kapittel, til 

                                                 
22 Se Hirdloven. kap. 12. 
23 Oddverja Annàll er en håndskrift som er skrevet sammenhengende av en person i siste halvdel av 1500- tallet. 
Den regnes imidlertid en krønike mer enn en annal. Verket bygger på en rekke kilder, bant annet Saxo 
Grammaticus og Islandske og norske sagaer. De delene som handler om den perioden Alv var aktiv er basert på 
på minst to tidligere annaler som har gått tapt, en av dem gikk frem til 1313. Se Storm, utg., s. XXXVIIIff. 
24 Skålholdts Annal er overlevert gjennom en håndskrift som kan knyttes til bispestolen i Skålholdt på Island 
senest fra begynnelsen av 1600- tallet. Hele håndskriftet er skrevet av samme person i år 1362 eller noe senere. 
Dette håndskriftet er igjen en avskrift fra en annal som ble avsluttet i 1348, men hvis opphav er ukjent. Se Ibid., 
s. XVff. 
25 Annales Vetustissimi (også kalt ”annales vetustiores”) er betegnelsen på et håndskrift skrevet av 5 forkjellige 
hender, alle sannsynligvis med geistlig tilknytning. Fra 1290- årene har håndskriftet hørt hjemme i nærheten av 
Skålholt, opphavet og hvor den befant seg før dette er usikkert. Den ble avsluttet i 1313 Se Ibid., s. VIIff. 
26 Flatøybokens navn kommer av at den tilhørte bonden på gården Flatey i siste halvdel av 1600- tallet. Boken 
ble imidlertid til mot slutten av 1300- tallet.  Flatøyboken inneholder sagaer, poetiske stykker og norske 
kongerekker, i tillegg til annaler. Delen som består av annalopptegnelser ble redigert av presten Magnus 
Thorhallsson mellom 1388 og 1394. Han bygde på minst to tidligere annaler, og teksten er utpreget 
kompilatorisk. Den eldste av de eldre annalene han benyttet seg av gikk frem til ca. 1350. Se Ibid., s. XXXIIff.; 
Erik Opsahl, "Erik av Pommerns kroning og Norges rolle i dannelsen av Kalmarunionen.," Historisk Tidsskrift 
74 (1995): s. 477. 
27 Oddverja Annàll, 1284: ”herra Auluer gior jall.” Løgmanns annall, 1285: ”Herra Alfr gior jarll.” Skalholts 
annaler, 1285: ”Erikr konungr gaf herra Alfi jarls nafn.” Annales Vetustissimi, 1286: ”Gerver jarlar i Noregi Alfr 
ok Avdvn.” Fladabøgens Annaler, 1286: ”Gerfir jarlar i Noregi Alfr ok Audun”  
28 Arne biskops saga, kap. CIX, s. 136: ”…Pa hafde herra Eyr(ekur) k(ongur) gefed Alfe Erlings syne jarl nafn til 
ad hann verde Nor(egs) ryke.” 
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Paris og møtte Edvard I. I bevarte dokumenter som ble skrevet i forbindelse med reisen, fra kong 

Eirik, kong Edvard og Alv selv, tituleres han jarl av Sarpsborg.29 

Hvorfor ble Alv utnevnt til jarl? 

Kildenes sprikende datering gjør det vanskelig å fastslå når Alv fikk jarlstittel. Munch gjetter på at 

utnevnelsen skjedde i julen 1285, men det er ingen måte å vite det sikkert på.30 Det kan like gjerne 

ha skjedd da kongen og Alv var sammen i Tønsberg i mars 1286.31 Munch ser jarleutnevnelsen, 

sammen med Alvs reise til England sommeren 1286, som et ledd i et planlagt angrep på Danmark. 

Munchs syn på jarleutnevnelsen bygger på hans hypotese om at det var enkedronningen som 

egentlig hadde makten, og at Alvs handlinger hadde sammenheng med hennes uinnfridde 

arvekrav. Det skal således ha vært hennes verk at Alv, som hennes yndling og redskap, fikk 

jarlstittel.32 Enkedronningens motiv for å gjøre Alv til jarl skal ha vært å øke hans prestisje i 

forkant av hans reise til England.33 Slik ville mulighetene være større for å lykkes med det Munch 

mente reisens hensikt var, å oppnå den engelske kongens støtte i konflikten med Erik Klipping. 

Som tidligere nevnt finnes det ikke kildegrunnlag som kan underbygge Munchs hypotese om 

enkedronningens ”kamarilja”, og hennes nære forbindelse med Alv.  

Helles syn på Alv er som nevnt at han var en mann som førte sin egen politikk. Alvs 

handlinger i 1284 og 1285 skal ha blitt gjort uavhengig av kongsmaktens interesser og mål. 

Jarleutnevnelsen ses derfor som et utrykk for den sterke personlige maktstilling Alv skal ha hatt, 

de militære ressurser han hadde demonstrert, gjorde han til ”en mann som ikke var til å komme 

utenom”.34 Jarlstittelen ses derfor av Helle som en utbygging av Alvs sterke lokale maktstilling i 

Borgarsyssel.35 

I forrige kapittel viste jeg at de militære operasjonene Alv ledet i 1284 og 1285, kan 

forklares på bakgrunn av den norske kongemaktens interesser. Ikke som et ledd i en strategi for å 

tilkjempe seg kontrollen over enkedronningens arv, slik Munch hevder, men som operasjoner 

utført med det mål å presse rikets fiender til å inngå fred. Det gir et annet bilde av Alvs rolle enn 

Helles syn, altså at han i 1284 og 1285 skal ha handlet uavhengig av kongsmakten. Tvert imot 

plasserer det Alvs handlinger i sentrum av den norske kongemaktens politikk. Det er mot denne 

bakgrunnen jarleforhøyelsen bør forstås.  

Alv hadde hatt en lederrolle i krigen den norske kongemakten hadde ført mot de tyske 

stedene, og som ledet frem til fredsavtalen som ble inngått på Gullbergshed og den følgende 

                                                 
29 DN XIX:318; DN XIX:348; DN XIX:324; DN XIX:325; DN XIX:323; DN XIX:323; DN XIX:321 
30 Munch, 4:2, s. 126,674. 
31 Fullmaktsbrevet fra kong Eirik, som Alv hadde med seg på reisen til England sommeren 1286, var utstedt i 
Tønsberg 29. mars 1286. RNII:418 
32  ”…kunde det kaldes en Demonstration, at Alf Erlingssøn, Ophanvsmanden til krigen med de tyske Stæder, og 
som allerede saa grumt hadde herjet danske kyster, blev ophøyet til jarl…”. Munch, 4:2, s. 126. 
33 Ibid., s. 130. 
34 Helle, Konge og gode menn, s. 355. 
35  Ibid., s. 354f. 
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Kalmardommen. Jeg har tidligere argumentert for at den norske kongemaktens mål med 

krigsoperasjonene var å bryte tyskernes blokade, og å presse tyskerne til å inngå fred. Selv om 

Kalmardommen medførte at kongemakten måtte betale en betydelig erstatning til stedene, kan 

ikke Alvs operasjoner ses som udelt feilslåtte da de ledet frem til at en fredsavtale ble inngått. 

Samtidig befant kongemakten seg i krig med Erik Klipping, den danske kongen hadde avvist flere 

norske fredsfremstøt. 

På gakgrunn av denne diskusjonen mener jeg at det er grunn til å tolke bokstavelig den 

begrunnelse som blir oppgitt i Arne biskops saga om jarleutnevnelsen, at den ble gitt av kongen 

for at Alv skulle verge det norske riket. Jarleforhøyelsen var en naturlig utvidelse av, og en 

formalisering av, hans ledende rolle i krigen riket befant seg i. Som tidligere nevnt var det lang 

tradisjon i Norge for at jarler hadde ledende posisjoner i krigssituasjoner. At han som jarl hadde 

en helt sentral posisjon som militær leder for den norske kongsmakten, understøttes av at han 

senere, som det vil fremgå av neste kapittel, vervet leiesoldater i England i kongens navn. I tillegg 

kommer at det i det kongelige brevet som beordret utbud på Island sommeren 1286, ble kunngjort 

at dette var en beslutning kongen hadde tatt etter råd fra Alv.36  

Her er det også verdt å merke seg at Alv var i slekt med kongehuset, noe som fra kongens 

side ble understreket i brev til den engelske kongen.37 Det var lang tradisjon for at kongen 

utnevnte slektninger til jarler. 

En ny maktfordeling i riksstyringen 

Jarlens rettigheter, slik de ble formulert i hirdskråen, tilsier at Borgarsyssel nå ble utskilt fra resten 

av riket, som et semiautonomt fyrstedømme. Som jarl hadde Alv rett til å styre Borgarsyssel uten 

innblanding fra kongen, så lenge han holdt seg innenfor rammene av kongelig lovgivning. Han 

kunne disponere inntektene slik han selv ønsket.  

Jarleutnevnelsen medførte at makten i den norske riksstyringen ble fordelt etter en modell 

som aldri før hadde vært i bruk. Som vi har sett, hadde Håkon Magnusson blitt gitt hertugnavn 

under riksmøtet i Tønsberg i 1273, da arbeidet med hirdskråen også ble påbegynt. Da hertugen ble 

myndig fikk han styringskontroll over et hertugdømme som innbefattet Osloherad og Opplandene 

på Østlandet, og Rygjafylke og Edgafylke på sørvestlandet. Av skattlandene skulle hertugen rå 

over Færøyene og Hjaltland.38 Osloherad og Opplandene hadde ofte blitt styrt av jarler, sammen 

med de sørøstlige grenseområdene innbefattet de et område som hadde utgjort de gamle 

                                                 
36 Se neste kapittel. 
37 DN XIX:318. 
38 Det er usikkert når det ble bestemt at hertugdømmet skulle bestå av disse områdene. I kunngjøringen til de 
tyske stedene, etter at konflikten mellom hertugen og Alv var over, uttalte hertug Håkons at han residerer 
lykkelig i det hertugdømmet hans far etterlot han. Det kan tyde på at hertugdømmets grenser ble trukket opp i 
Magnus Lagabøtes tid.Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme, s. 40. 
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baglerlandene, jarledømmet til Erik Sigurdsson, og Skules første jarledømme.39 Etter at Alv ble 

opphøyd til jarl lå det altså to fyrstedømmer i dette området. 

 I tidligere tider hadde makten i kongeriket ofte blitt delt mellom en konge og en jarl. Nå ble 

makten delt mellom en konge, en hertug og en jarl. Som tidligere nevnt definerer Hirdskråen både 

hertugtittelen og jarlstittelen ut i fra deres forhold til kongen. Den innholder ingen bestemmelser 

som regulerer hvordan de skulle forholde seg til hverandre. Det innebærer at hertugens og jarlens 

handlingsalternativer overfor hverandre må ha vært åpne for flere tolkninger. Det danner det 

juridiske bakteppet for den konflikten som allerede utspant seg mellom hertug Håkon og Alv, og 

oppgjøret som fulgte. 

.'2(75?.'�

At kongehuset ga Alv jarlstittel vitner om at hans innflytelse og makt i Norge økte som en 

konsekvens av hans lederposisjon i de foregående årenes krig. Det underbygger konklusjonene i 

de forrige kapitlene. Konflikten skyldtes ikke Alvs uavhengige aksjoner. Alv angrep tyskere og 

dansker som en reaksjon på den vanskelige situasjonen kongemakten havnet i. 

Dersom vi sammenholder Alv jarl med det jarlsbildet vi ser i hirdskråen, tidligere 

jarleutnevnelser og tidligere sedvane ser vi at Alv passer godt inn i en tradisjonell jarlsrolle. Han 

hadde en ledende militær posisjon, var beslektet med kongehuset og hadde et sterkt lokalt 

maktgrunnlag. Jarleutnevnelsen i seg selv skiller seg derfor ikke ut fra det som hadde vært praksis 

i tidligere tider. 

Da Alv ble forhøyet til jarl, førte det imidlertid til at makten i riket ble delt etter en modell 

som ikke tidligere hadde vært i bruk i Norge. Aldri før hadde riket været ledet av en konge, en 

hertug og en jarl sammen. 

                                                 
39  Blom hevder at årsaken til at hertugen ikke fikk ta over de sørøstlige grenselandskapene var at her styrte Alv. 
Bloms argumentasjon er i denne sammenhengen ulogisk. Dersom hertugdømmets grenser ble trukket opp i kong 
Magnus dager, slik hun hevder er sannsynlig, må det ha skjedd mange år før Alv hadde kontroll over området. 
Han nevnes som sysselmann i Borgarsyssel første gang i 1283, og ble utnevnt til jarl i 1285 eller 1286, altså etter 
at hertugen hadde blitt myndig og tatt over administrasjonen av hertugdømmet. Blom hevder videre at Alv skal 
ha styrt et område som besto av ikke mindre enn 16 sysler. Dette er ikke riktig, Borgarsyssel besto derimot av 16 
herreder/skipreder. Se Ibid., s. 11ff, 40. og Munch, 4:2, s. 95. 
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Sommeren 1286 reiste Alv til Paris og til England. Han hadde med seg en fullmakt fra kong Eirik 

som ga han rett til å låne 2000 mark sterling. Samme høst returnerte han til Norge. I tillegg til de 

over 400 kilo sølv han hadde lånt, hadde han med seg leiesoldater som hadde blitt vervet i de 

kongelige krigshavnene i Sør-England. 

Alvs reise har blitt vurdert forskjellig av ulike historikere. Det har hersket enighet om at 

reisen bør forstås som et ledd i en aggresjonspolitikk mot Danmark, men uenighet om hvem som 

var drivkreftene bak denne politikken.  Det har blitt vurdert forskjellig hvorvidt Alv på reisen 

opptrådte som en forlengelse av den norske kongemakten eller representerte personlige interesser. 

Munch mener Alv oppførte seg som om han var Norges fyrste mens han var på reise, Helle mener 

at vervingen av leiesoldater var et privat foretak.1 Hensikten med lånet skal ha vært å finansiere 

vervingen av leiesoldatene eller på annen måte bruke dem til militære formål. Leiesoldatene skal 

ha vært ment å bruke i et planlagt angrep på Danmark. 

I dette kapittelet vil jeg drøfte hva som var hensikten med reisen. Hva skulle den store 

pengesummen brukes til og hvorfor vervet Alv leiesoldater? Opptrådte han på tvers av, eller i 

overensstemmelse med kongemaktens interesser og mål? 

+(*)0�

Alvs fullmakt som kilde 

Det var vanlig at norske sendebud i diplomatisk ærend på vegne av kongehuset var utstyrt med 

fullmakter. Disse fungerte som forhandlingsinnstruks, fastslo rammebetingelsene for 

forhandlingene og ga de fullmektige rett til å representere kongen utad. Slike fullmakter kan 

fortelle oss mye om de politiske målene utstederne og aktørene hadde. Alv hadde med seg en 

kongelig fullmakt som var beseglet av kong Eirik. Hvordan bør fullmakten leses og hva kan den 

egentlig fortelle oss om hensikten bak reisen?  

Det eneste som står i Alvs kongelige fullmakt er at han hadde rett til, på kong Eirik 

Magnussons vegne, å ta opp et lån på 2000 mark sterling. Den forteller ikke hva disse pengene 

skulle brukes til. Dersom vi leser Alvs fullmakt som kilde til hensikten bak reisen, impliserer det 

at Alv ikke hadde rett til å foreta seg noe annet i kongens navn enn å låne penger. Det vil i så fall 

si at han hadde mindre rettigheter som norsk diplomat enn menn med lavere formell rang ofte 

hadde når de var på utenlandsreise.2 En slik lesning av fullmakten innebærer at det er et 

                                                 
1 Munch, 4:2, s. 129.;Helle, Konge og gode menn, s. 355. 
2 Som eksempel kan nevnes fullmakten til Bjarne Erlinsson og følget hans på sendeferden til Magnus Ladulås og 
Erik Klipping i 1285 (RNII:387). Et annet eksempel er fullmakten til Audun Hugleiksson hadde med seg under 
forhandlingene som i 1295 førte frem til den berømte Paristraktaten med den franske kong Philip IV. Han var da 
utstyrt med en fullmakt som ga han rett til å ta alle de avgjørelser han måtte ønske og stille den norske kongen og 
dennes arvinger ansvarlige. (RNII:781, det er oversatt i Yngve Nedrebø, Audun Hugleiksson: frå kongens råd til 
galgen Førde 2002, s. 49. 
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misforhold mellom fullmakten og Alvs handlinger på reisen.  Munch har påpekt at vervingen av 

leiesoldater ikke var nevnt i Alvs ”instruksjon”.3 Helle mener fullmakten ikke ga Alv dekning for 

å leie leiesoldater og mener det åpner for at vervingene kan ha vært av privat karakter.4 

Fullmakten ga heller ikke Alv rett til å representere det norske riket overfor utenlandske 

myndigheter. At han, som det vil gå frem i det følgende, skrev brev til den skotske 

riksforstanderen og vervet leiesoldater, kan derfor forstås som handlinger som gikk utover det han 

hadde fullmakt til.  

Fullmakten Alv hadde med seg kan imidlertid leses på en annen måte enn en instruks om 

hva han i kongens navn hadde lov til å foreta seg på reisen. Det engelske kansellibyråkratiet var 

langt mer utbygd enn i andre europeiske kongeriker.5 Det er Alvs pengelån et illustrerende 

eksempel på. I forbindelsen med lånet måtte Alv skrive en kvittering, skrive et gjeldsbrev og vise 

en ratifikasjon fra den norske kongen som viste at han forpliktet seg til å tilbakebetale pengene. I 

kong Edvards utbetalingsfullmakt til kjøpmennene som skulle utbetale beløpet stod det at de 

skulle ta imot Alvs kongelige fullmakt når de utbetalte pengene. Det var altså en betingelse for å 

få utlevert pengene at Alv ga fra seg en fullmakt med kongelig segl. Dette er nøkkelen til hvordan 

fullmakten bør forstås. Ikke som en instruks som fastslo hensikten med reisen, selv om lånet av 

2000 mark sølv selvsagt var et av målene, men som et dokument som var nødvendig å ha med av 

rent formelle årsaker ovenfor det engelske kansellisystemet. 

Kanskje hadde Alv med seg en fullmakt til som har gått tapt. Denne kan ha inneholdt 

bestemmelser om hva han hadde rett til å foreta seg i kongens navn. Det kan være nærliggende å 

tenke seg at Alv trengte en fullmakt for å verve leiesoldater og representere kongen overfor den 

skotske regenten. Jeg mener imidlertid at det er usannsynlig at han hadde en ekstra fullmakt, da 

jeg ikke kan se at det var behov for det. Andre fullmakter som er bevart fra norske diplomaters 

reiser til utlandet, var fullmakter for å holde samtaler som skulle resultere i formelle politiske 

avtaler.6 Den eneste skriftlige avtale som ble inngått mellom Alv, på vegne av kong Eirik, og 

Edvard I, var en formell avtale om tilbakebetaling av pengene som ble lånt. Det var det dekning 

for i fullmakten han ga fra seg.7  

Det eneste vi kan fastslå med sikkerhet ut fra Alvs fullmakt er at et av målene med reisen 

var å låne 2000 mark sølv sterling. Den forteller ikke hva pengene skulle brukes til eller om reisen 

                                                 
3 Munch, 4:2, s. 126. 
4 Helle, Konge og gode menn, s. 355. 
5 Det resulterte i stor produksjon av brev av forskjellig art. Dette kan få brevvekslingen mellom det norske og det 
engelske kongehus til å virke relativt sett mer omfattende enn den i virkeligheten var, i forhold til brevveksling 
med andre fyrstehus. 
6 Andre sendeferder fra samme tid som kan nevnes er Bjarne Erlingssons opphold i Skottland i 1281 og Audun 
Hugleikssons reise til Paris i 1295. Begge reisene resulterte i formelle skriftlige avtaler mellom den norske 
kongen og henholdsvis Alexander III og Filip IV. Bjarne Erlingsson og resten av følgets fullmakt er ikke bevart 
men er registrert i en liste over brev og dokumenter som var i kong Alexanders besittelse i 1282. Se RNII:266, 
306; DN XIX:305; DN XI:5; RNII:793; DN XIX:399. 
7 Vervingen av krigsfolk i England innebar ikke å inngå noen formell avtale med den engelske kongen. At Alv 
hadde lov til å verve soldater kan vi si med sikkerhet fordi han hadde med seg et brev fra kong Eirik med 
forespørsel til den engelske kongen om nettopp å få tillatelse til å verve soldater. 
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også hadde andre mål. Fullmakten kan derfor ikke fortelle oss mye om reisens hensikt, for å forstå 

den er det nødvendig å sette de handlinger Alv foretok på reisen i sammenheng med den politiske 

konteksten reisen var en del av. 

En kronologisk rekonstruksjon av reisen 

Med bakgrunn i de bevarte kildene fra reisen er det mulig å rekonstruere Alvs reise med relativt 

stor sikkerhet. Fullmakten fra kong Eirik er datert den 29. mars, da kongen befant seg i Tønsberg.8 

Som vi snart skal se var også presten Gudmund Hallsson til stede under dette møtet.9 I løpet av 

våren eller tidlig på sommeren samme år må Alv ha reist fra Norge. I slutten av juni befant han 

seg i Paris der han møtte kong Edvard I. Den engelske kongen var i Paris for å gi kong Filip IV av 

Frankrike hyllest for sine franske len. Etter møtet med Alv utferdiget kong Edvard 22. juni et brev 

til sin stedfortreder i England, Edmund, jarl av Cornwall: 

[…]det skjendige, i vore tider uhørte, drab af den danske konge, morfader til den ypperlige 
fyrste, vor svoger og kjære ven, Erik, Norges konge, udført af samme danekonges egne 
brødre, og os meldt ved brev og en gesandt fra nys nævnte konge i Norge, har indjaget 
skræk i vort hjerte, thi ifølge de bekjendte udsagn ”Felix, quem faciunt aliena pericula 
cautum” (lykkelig er den, der bliver klog af andres skade), og ”Tunc tua res agitur, pares 
quum proximus ardet” (naar næste vegg brænder, gjelder det dig) bør skjændigheten af 
denne udaad tjene alle fyrster og adelsmenn til exempel, og de bør alle reise sig for at tage 
hevn. Vi anmode eder derfor om, paa vores vegne at meddele alle de riddere af vort rige 
samt alle andre, der med den ædle mand, Alf af Thornberg, jarl av Sarpsborg, den norske 
konges gesandt, ville drage hen at staa samme konge bi, tilladelse dertil og fri afreise.10 

Kong Edvard refererte her til et brev han har mottatt av Alv, på vegne av den norske kongen. 

Dette brevet har gått tapt, men det er tydelig at det har omhandlet drapet på Erik Plovpenning i 

1250. Hensikten bak brevet fra den norske kongemakten har åpenbart vært å oppnå kong Edvards 

tillatelse til å verve krigsfolk i England. I tradisjonen etter Munch har det vært vanlig å se den 

engelske kongens brev som uttrykk for at Alv førte en egenrådig eventyrpolitikk i samråd med 

enkedronning Ingeborg. Munch skriver at brevet den engelske kongen har fått overlevert, må være 

skrevet av enkedronningen, kanskje med hjelp fra Alv, da det ikke er tenkelig at kong Eirik skulle 

finne på ”…at opkoge en saa gammel historie.11 Bendixen mener at ”Hr. Alv synes at ha laget 

sammen nogen historier, som maa ha forvirret den engelske konge, eller denne må ha misforstaat 

ham fullstændig.”12  

Det kan virke merkelig at drapet på Erik Plovpenning ble brukt som argument for å oppnå 

Edvards tillatelse til å foreta vervinger. Drapet skjedde hele 36 år tidligere og det var ikke Erik 

Klippings far (Kristoffer) som sto bak, men dennes bror Abel, som hertug Valdemar av 

                                                 
8 DN XIX:318. 
9 Også Helle påpeker dette. Se Helle, Konge og gode menn, s. 355. 
10 Oversettelse hentet fra Munch, 4:2, s. 126. Originalbrevet på latin er trykket i DN XIX:321. 
11 Ibid. 
12 Bendixen mener i likhet med Muunch at brevet må ha vært skrevet av enkedronning Ingeborg. Han mener hun 
må ha skrevet et brev så fullt av hatske utbrudd at kong Edvard må ha trodd det dreide seg om et nylig begått 
mord. Bendixen, s. 73. 
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Sønderjylland var etterkommer av. Av kong Edvards brev til sin stedfortreder kan det virke som 

om han var oppriktig sjokkert over nyheten. At den ellers godt informerte kong Edvard skulle ha 

et så forvirret forhold til de dynastiske forholdene i Danmark og Norge virker imidlertid 

usannsynlig. Det er dessuten ikke kildegrunnlag for påstanden om at enkedronningen var brevets 

egentlige forfatter. Den engelske kongen hadde på grunn av sine maktpolitiske ambisjoner overfor 

Skottland, interesse av et godt forhold til den norske kongefamilien. Den norske prinsesse 

Margrete var, etter at den skotske kong Alexander døde uten å etterlate seg egne barn, nærmeste 

arving til den skotske kronen.13 Det er også verdt å merke seg at den engelske kongen ikke selv 

havnet i konflikt med Erik Klipping ved å tillate sine egne undersåtter å bli med Alv. Den 

engelske kongen hadde interesse av å vise en velvillig og hjelpsom innstilling til kong Eirik i 

Norge, uten å selv å bli blandet inn i en krig mot Erik Klipping. Det gamle danske kongedrapet 

kunne derfor fungere som påskudd for å tillate den norske kongens stedfortreder, Alv Erlingsson, 

å verve tropper i England. Ved å benytte seg av dette argumentet kunne man fra norsk side oppnå 

den engelske kongens tillatelse til å foreta vervinger, ved at man unngikk å stille den engelske 

kongen i en posisjon der han åpent måtte velge side. For den engelske kongen betydde det at han 

ikke trengte å forplikte seg til Alvs eller kong Eirik Magnussons sak. Vervingen bygde ikke på 

noen skriftlig avtale, kun på en tillatelse kong Edvard ga til sine egne undersåtter. 

Fire dager etter å ha skrevet brevet til sin stedfortreder i England, utferdiget Edvard en 

fullmakt til handelsmannen Riccardus Guiditionis i Lucca. Fullmakten ga tillatelse til å utbetale 

2000 merker sterling til Alv, 14 dager etter førstkommende St. Mikkelsdag (29. september), under 

den forutsetning at Alv leverte sitt fullmaktsbrev, kvitterte for pengene og utferdiget et 

forpliktelsesbrev angående tilbakebetalingen.14 

Omtrent en måned senere befant Alv seg i London. 20. juli utferdiget han der et gjeldsbrev 

som bekreftet at pengene var mottatt.15 Pengene hadde i følge gjeldsbrevet blitt utbetalt av 

William Servat, borger i London, og Bernardus de Ponte, kjøpmann fra Cahors, på vegne av 

Riccardus Guiditionis, borger i Lucca. I gjeldsbrevet forpliktet Alv kong Eirik Magnusson og det 

norske riket til å betale tilbake summen, halvparten til mikkelsmess i 1287, og halvparten til 

mikkelsmess 1288, under trussel om at han selv, kongen og deres arvinger skulle 

ekskommuniseres dersom pengene ikke ble betalt tilbake. Under overleveringen av pengene 

                                                 
13 Alexander III giftet i 1281 bort datteren sin Margrete, til kong Eirik Magnusson. Den norske kongemakten 
fikk 14 000 mark sterling i medgift, halvparten i skotsk jordegods. Margrete døde allerede i 1283 men etterlot 
seg et barn med kong Eirik, prinsesse Margrete. I 1284 døde Alexanders sønn, og den norske prinsessen ble 
anerkjent som nærmeste arving til den skotske kronen. Da kong Alexander styrtet i havet med sin hest 19. mars 
1286, var den norske prinsessen altså arveberettiget til den skotske kronen. Kong Edvards ambisjoner om 
overmakt over Skottland går frem av at han i 1289 avtalte ekteskap mellom sin sønn og den norske prinsessen, 
for slik å øke sin innflytelse i Skottland. Se for eksempel Helle, Norge blir en stat, s. 254. og Hugo Yrwing, "Alf 
Erlingssons olycköde. En studie kring ett dokymentfynd.," i Samlingar och studier utgivna av svensk 
arkivsamfund . Archivista et mediævistica. Stockholm 1956, s. 139.  
14 DN XIX nr. 429. 
15 DN XIX nr. 323. 
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overleverte Alv fullmakten og et postdatert ratifikasjonsbrev med kong Eiriks segl.16 21. 

september var Alv på vei tilbake til Norge. I havnebyen Yarmouth kvitterte han denne datoen for 

lånet, og beseglet dokumentet med eget segl.17 

Alvs tilbakekomst til Norge ble notert av annalisten som skrev Gottskalks annal:  

1286. […] Komv Tartarar j Noreg og Hugi nuncius og Fiportungar med herra Alfi.18 

Betegnelsen tartar ble i Norge brukt både om tyrkere og mongoler. I denne sammenhengen er det 

naturlig å anta at det er mongolske diplomater det er snakk om. Den mongolske under-khanen 

Argun gjorde i denne tiden flere diplomatiske fremstøt mot de kristne makter i Europa.19 At det 

virkelig kom tartariske sendebud til kong Eirik Magnussons hoff dette året, bekreftes av andre 

islandske annaler og Arne biskops saga.20 ”Hugi nuncius” kan ikke være andre en Magister 

Huguito (Uguccio) av Castillione som var pavelig tiendeinnsamler og på vei til Norge.21  

Begrepet Fiportungar er etter alt å dømme en betegnelse på folk fra de fem sydengelske 

havnebyene, Hastings, Romney, Hythe, Dover og Sandwitch. De fem byene ble i middelalderen 

(og senere) regnet som de engelske krigshavnene. Her ble krigsskip bygget og utrustet og byene 

og omlandet rundt var et viktig rekrutteringssenter for den engelske kongens hær. Da vi vet at Alv 

hadde til hensikt å verve krigsfolk i England, er det naturlig å lese ”fiportungar” som folk fra de 

sydengelske havnebyene. De fem byene, samt området rundt, var til sammen kjent som ”the five 

ports”, og ”the Cinque Ports”.22 Det var vanlig for den engelske kongen å verve sjøfolk og 

soldater i dette området, og vi har sett at Alv hadde den engelske kongens velsignelse til å verve 

engelske krigsfolk. Det er derfor naturlig å anta at Alv vervet folk her. Disse seilte senere sammen 

med han til Norge, slik det fremgår av Gottskalks annal. 

Av formuleringen i Gottskalks annal virker det som om annalisten var av den oppfatning at 

Alv og Huguito ankom Norge sammen. Munch antar derfor at Alv returnerte til Norge sammen 

med de mongolske diplomatene og Huguito. Han gjetter at Huguito møtte Alv i Paris og tok følge 

                                                 
16 Yrwing har lest det sistnevnte dokumentet som at Alv måtte returnere til Bergen med pengene, motta 
kvitteringen fra kong Eirik som bekgreftet at pengene var mottatt, og så seile til England og levere denne fra seg. 
Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 138. Det er en lite rimelig tolkning av kilden. Mer sannsynlig er det at Alv 
ble utstyrt med en postdatert kvittering før han forlot Norge. Denne var nødvendig i forhold til det engelske 
kansellibyråkratiet. 
17 DN XIX:325. I 1290 vitnet biskopene Thomas av St. David og Anton av Durham på at de hadde sett fem brev 
angående det lånet på 2000 mark sterling som Alv lånte av Edvard I på vegne av den norske kongen. DN 
XIX:348. 
18 Isl. Ann. s. 337. 
19 Munch, 4:2, s. 129. 
20 Isl. Ann. s. 70, 383; Arne biskops saga kap. CIX, s. 136  
21 RNII:404, 405, 406, 407, 409, 410.  
22 Kong Edvard I. ga innbyggerne i ”the Cinque Ports” spesielle privilegier, blant annet friheten til å bringe 
utenlandske varer inn i landet uten å betale toll. Dette var en motytelse for den spesielle funksjonen området 
hadde i krigstider, ved å ruste skip og verve mannskap. Området fikk et semiautonomt styre, blant annet et eget 
rettssystem, som varte helt frem til Elisabeth Is tid. Se for eksempel K. M. E. Murray, The constitutional history 
of the Cinque Ports Manchester 1935, s. 242. eller Fiona Watson, Under the hammer. Edward I and Scotland 
1286 - 1307 Edinburgh 2005, s. 105,134. 
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med han hjem til Norge.23 Det kan de ikke ha gjort. Huguito befant seg nemlig i Oslo 28. august 

1286, der han i et datert brev refererte sitt pavelige mandat.24 På det tidspunktet var Alv fortsatt i 

England. 21. september 1286 beseglet han en datert kvittering for lånet i Yarmouth.25 Det kan 

tyde på at annalisten som skrev Gottskalks annal har tatt feil i antagelsen om at Alv og Huguito 

reiste sammen til Norge. Passasjen i annalen kan imidlertid leses på to forkjellige måter. Teksten 

kan tolkes, slik Munch har gjort, som at: tartarer, Huguito og fiportungar kom til Norge sammen 

med Alv. Den kan også leses slik: tartarer og Huguito kom til Norge dette året, og Alv hadde med 

seg fiportungar. Da ingen andre kilder setter Alvs tilbakekomst i sammenheng med at Huguito og 

de mongolske diplomatene ankom Norge, og fordi andre kilder vitner om at Huguito ankom 

Norge før Alv, mener jeg den siste tolkningen er den mest sannsynlige. Huguitos reise til Norge 

og de mongolske diplomatenes ankomst til hoffet hadde ingen sammenheng med Alv 

tilbakekomst fra sin reise. 

Dette er de kildene som muliggjør en kronologisk rekonstruksjon av Alvs reise sommeren 

1286. I løpet av reisen i England lånte han også penger privat26 og, som vi skal se, forfattet han et 

brev på latin til den skotske regenten. 

Alvs brev til den skotske riksforstanderen 

I løpet av den tiden Alv befant seg i England ble et norsk skip av ukjente grunner beslaglagt eller 

tatt i arrest i den skotske havnebyen Berwick. Alv sendte da et brev til Skottland som var adressert 

til Jacob, en av de seks riksforstanderne som tok over makten i Skottland etter kong Alexander 

III`s død.27 Vi kjenner til brevet i dag fordi Absalon Pedersøn Beyer på 1560-tallet hadde den 

latinske originalen i sin besittelse.28 Han oversatte brevets innhold i ”Om Norgis Rige”: 

Vj forundre icke uden besynderlige orsage at j lade quersette voris vndersaattis skip hos 
eder vdi Skotland, som dog intet haffue forseet dennom imod eder, endog at vdi den krig 
som var begynt mellem oß oc de Tyske, daa haffuer den berömde konge aff Engeland for 
den venskabs bund, som var […]mellem oß, icke tilsted nogen Tysk at quarsette nogen aff 
voris skibe i Engeland. Nu effterdi at fred er giort emellem oß oc dennom, saa at huer skal 
haffue det hand haffuer faaet, ellers kunde mand icke holle den bund, nu haffue vj hört at ij 

                                                 
23 Munch, 4:2, s. 129. 
24 RNII:439. 
25 DN XIX:325. 
26 Mange år senere mottok kong Håkon Magnussons et brev fra en kvinne ved navn Petronilla, enke etter 
William, borger av Iberna. Hun klaget i brevet over at hun fremdeles ikke hadde fått betalt tilbake en pengesum 
Alv Erlingsson hadde lånt av henne. Kong Håkon svarte i brevs form at det ikke var noe igjen av formuen hans. 
Etter hans død hadde det blitt proklamert at kreditorer måtte melde seg innen mikkelsmesse. (1290) Dette dreide 
seg åpenbart om penger Alv hadde lånt som privatperson og har ingenting med hans offisielle oppdrag å gjøre. 
RNIII:985,986.  
27 Originalbrevet er ikke bevart og vi kjenner kun til det gjennom Absalon Pedersen Beyer, det er derfor umulig å 
datere det nøyaktig. Flere realhistoriske kriterier gjør det imidlertid rimelig å anta at Alv sendte det mens han var 
i England: Av innholdet i brevet går det frem av det ble skrevet etter at det ble opprettet fred med de tyske 
stedene. At det ble sent til Jacob som var regent i Skottland etter Alexander IIIs død, impliserer at det ble sendt 
etter kongens død (19. mars 1286). Alv opptrer i brevet på det norske rikets vegne, det kan derfor ikke ha blitt 
skrevet etter at han ble fredløs i 1287. At han oppholdt seg som kongelig utsending i England i 1286 gjør det 
derfor rimelig å anta at han skrev brevet under oppholdet i England.   
28 Absalon opplyser at brevet var skrevet på latin. Beyer, s. 20. 
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haffue ladet arristere eit aff voris skib for en hob klaffers lögn skyld hos eders by Baruig, 
som oß er sagt, derfor bede vj at ij ville her effter lade aff at giöre vores nogen vretferdig 
forfang for den venskabs skyld, bund oc pact som er giort oc stadfest emellem oß. Dersom 
ij icke ville lade aff, da skulle ij vel sielff bestaa oc befinde det, at Norge er icke saa 
forsueckit med krig, at hun lader sig tuinge aff eders spore.29 

Som forfatter av brevet fremstår Alv her som en representant for hele det norske riket som en 

samlet politisk enhet. Brevets språk og at kong Eirik ikke er nevnt i brevet, styrket P. A. Munchs 

syn på Alv som en egenrådig eventyrer. Munch mente at brevet var utformet i et språk som om 

Alv selv var Norges fyrste og spekulerer i om han kan ha hatt til hensikt å gifte seg med 

enkedronningen og gjøre seg selv til konge i Norge.30 At Alv skal ha hatt slike hensikter er fra 

Munchs side ren spekulasjon, hans lesning av brevet er dessuten problematisk. At Alv 

tilsynelatende skriver som om han selv var konge, og at kong Eiriks navn ikke er nevnt skyldes 

Beyers gjengivelse. Diplomer på 1200-tallet inneholdt, i tillegg til brevets meningsbærende 

innhold, standardiserte fraser etter den bestemte formel slike brev alltid ble utført i. Brevene åpnet 

med en hilsningsformel (salutatio) der brevets utsteder ga seg til kjenne. Offisielle brev og 

kunngjøringer ble avsluttet med en avslutningsformel der brevet ble datert og skriverens navn ble 

oppgitt. Det er helt usannsynlig at Alv skal ha skrevet eller diktert et brev uten hilsningsformelen 

slike brev alltid åpnet med. Absalon Beyer har åpenbart valgt å ikke gjengi hilsningsformelen det 

latinske originalbrevet åpnet med, da denne ikke var relevant for hans poeng. Han har også valgt 

ikke å gjengi den standardiserte delen av det andre brevet som et gjengitt i ”Om Norgis Rige”, det 

mangler også hilsnings og avslutningsformel.31 

Helles antydning om at vervingen av leietropper var et privat foretak, uten hjemmel i en 

fullmakt fra kongen, kan også avvises på bakgrunn av brevet. Av brevets innhold går det tydelig 

frem at kong Eirik av Norge har sendt med Alv et brev der den engelske kongen oppfordres til å 

gi sin tillatelse til verving av soldater. Alv har med andre ord hatt tillatelse til nettopp dette.   

Det er derfor ingenting som tyder på at Alv ikke skrev dette brevet i kong Eiriks navn, slik 

han gjorde i alle andre brev som er bevart. Vi kan ikke vite sikkert hva som har skjedd, men en 

rimelig forklaring er at de norske kjøpmennene som har opplevd å få sitt skip beslaglagt i 

Berwick, har tatt seg til England. Der har de oppsøkt Alv som befant seg der som representant for 

kong Eirik. Etter oppfordring fra kjøpmennene har han skrevet brevet i kongens navn slik at de 

kunne ta det med seg til Skottland og bruke det for å få skipet sitt tilbake. 

                                                 
29 Ibid. 
30 Munch, 4:2, s. 129. 
31 Beyer, s. 18f. 
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Hadde reisen sammenheng med den skotske kongens død? 

Kong Alexander III av Skottland døde 10 dager før Alvs fullmakt ble skrevet.32 Kong Eirik 

Magnussons tre år gamle datter Margrete var nå nærmeste arving til den skotske krona. 

Maktforholdene i Skottland var skiftende, og det må ha vært presserende å få bekreftet at den 

norske prinsessens arvekrav ble respektert. Munch og Bendixen har hevdet at Alv hadde i oppdrag 

å holde oppsyn med hva som foregikk i Skottland. De trekker den slutningen på grunn av brevet 

Alv sendte til den skotske regenten i forbindelse med det norske skipet som hadde blitt 

beslaglagt.33 Det er ikke utenkelig at Alv også hadde i oppdrag å kartlegge situasjonen i Skottland 

og representere den norske kongemakten overfor skottene. Denne situasjonen åpnet for muligheter 

for stor politisk fortjeneste for den norske kongemakten. Alv hadde, med sin fornemme jarlstittel, 

politisk tyngde og kunne derfor opptre med autoritet i Skottland. 

Der er imidlertid ingen kilder som tyder på at Alv reiste til Skottland. Derimot vet vi at 

baronen Bjarne Erlingsson reiste til Skottland i løpet av året 1286, og at han overvintret der. 

Oppholdet hans resulterte ikke i noen bevarte dokumenter, den kongelige fullmakten han 

eventuelt hadde med seg er heller ikke bevart. Vi vet likevel at han oppholdt seg i Skottland 

vinteren 1286-87, fordi han i løpet av oppholdet der fikk oversatt Rolandskvadet til norsk.34 Det er 

dessverre ikke mulig å fastslå nøyaktig når Bjarne Erlingsson reiste fra Norge, men det er naturlig 

å sette reisen i sammenheng med Alexander IIIs død. Bjarne Erlingsson hadde tidligere spilt en 

sentral rolle i forhandlingene om kong Eiriks ekteskap med Margrete Alexanderdotter og han 

hadde som vi har sett vært hos Edvard I sammen med broren Vidkunn i 1284 for å fornye 

vennskapsavtalen mellom de to kongehusene. Hans erfaring som forhandler i Skottland og 

England gjør han til et mer sannsynlig valg som sendebud i kongelig tjeneste enn Alv. Dersom 

Alvs oppdrag var å kartlegge situasjonen i Skottland, er det også merkelig om Bjarne Erlingsson 

ble sendt dit kort tid etterpå.  

Det er derfor ikke sannsynlig at Alvs reise til England hadde noe med Alexander IIIs død å 

gjøre. Brevet han skrev til den skotske drottseten var en reaksjon på nyheten om at et skip var blitt 

tatt i arrest, det hadde ingenting med verken kongens nylige død eller den norske prinsessens 

arvekrav på Skottlands krone å gjøre. Dersom Bjarne allerede befant seg i Skottland da det norske 

skipet ble tatt i arrest, ville det være naturlig at det var han som skulle reagere overfor de 

ansvarlige myndighetene, ikke Alv. Det er imidlertid uvisst om Alv visste at Bjarne hadde reist til 

Skottland. Dersom Bjarne reiste til Skottland etter at Alv hadde forlatt landet, er det ikke urimelig 

å anta at Alv ikke var informert om dette. 

                                                 
32 Kong Alexander III døde 19. mars 1286. Munch, 4:2, s. 128. 
33 Ibid.; Bendixen, s. 74. 
34 Fredrik Paasche, Norges og Islands litteratur inntil utgangen av middelalderen Oslo 1957, s. 488.  
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Hva var hensikten med å verve leiesoldater? 

Som vi har sett mottok den engelske kongen et brev fra Alv Erlingsson, skrevet i kong Eiriks 

navn. I brevet ble det bedt om tillatelse til å leie engelske krigsfolk. De såkalte fiportungar som 

var med Alv tilbake til Norge, må kunne karakteriseres som leiesoldater. Engelske krigsfolk som 

ble med en norsk stormann for å delta i angrep på Danmark, kan ikke antas å ha hatt andre 

motiver for å bli med enn forventningen om belønning.35 Belønningen kunne, som jeg vil drøfte 

nedenfor, komme i mange forkjellige former, krigen i seg selv kunne dessuten være 

inntektsbringene da det ga soldatene mulighet til plyndring. 

Det finnes ikke mange kilder som viser at leiesoldater har vært i bruk i Norden. Første gang 

vi vet at utenlandske soldater deltok i en nordisk konflikt var under slaget ved Fotevik Sverige i 

1134, skal 300 tyske riddere da ha deltatt.36 Vi kjenner også til at en gruppe engelske og walisiske 

soldater kjempet for kong Sverre i Norge rundt år 1200. I Sverres saga heter det: 

[…]sommeren før hadde kong Johan av England sendt kong Sverre hundre hærmenn av 
dem som kalles ribbalder. De var så raske til beins som hjorter; de var også førsteklasses 
bueskyttere og overlagt djerve, og de sparte seg ikke for å gjøre stygge ting[…]37 

Beskrivelsen passer godt med det som er kjent om leiesoldaters rykte ellers i Europa. Leiesoldater 

hadde et tvetydig rykte. De gikk for å være dyktige i sitt håndverk, men skremmende brutale. 

Samtidig som de kunne vise seg mer lojale overfor den som betalte dem enn den lokale 

befolkningen, kunne de være vanskelige å kontrollere, spesielt dersom de ikke fikk betalt. Det er 

illustrerende for deres rykte at det tredje laterankonsilet i 1179 fordømte bruken av leiesoldater i 

sin alminnelighet. Begrunnelsen var ikke at de kjempet for betaling, det gjorde også andre soldater 

som fikk lønn, men deres grusomhet, ukontrollerbarhet og barbariske plyndring av kirker.38 

Likevel kunne det være mange fordeler med bruken av leietropper. I tillegg til at de ble 

regnet som dyktige soldater, var de godt utrustet. Forutsatt at de ble betalt, kunne man også regne 

dem som pålitelige. Den norske krigsmakten hadde gjentatte problemer med den udisiplinerte 

leidangen. Det finnes flere eksempler på at leidangsfolk seilte hjem før felttoget var over, eller 

nektet å gjøre som kongen ville. Kongemakten kontrollerte ikke midler som kunne opprettholde 

den nødvendige graden av disiplin. Det regnes som en av årsakene til at Håkon Håkonssons 

                                                 
35 Det finnes ingen utvetydig definisjon på begrepet leiesoldat. Engelske hærer besto på denne tiden av folk som 
ble lønnet på et utall forskjellige måter, i tillegg til de av kongens undersåtter som kjempet fordi det var en 
vassalplikt. Belønningen kunne være erobret land, spesielle rettigheter overfor kongen, eller regulær utbetaling 
av lønn så lenge felttoget varte. Det ble i løpet av denne perioden vanlig å inngå kontrakt med soldater, der det 
ble bestemt hvor mye lønn de skulle få. I tillegg kunne krigsfolk belønnes med retten til å plyndre erobrede 
områder. En mulig definisjon på en leiesoldat er en soldat som kjemper uten annen grunn en at han får belønning 
for det, og at det for soldaten er likegyldig hvem denne belønningen gis av. Se Michael Prestwich, Armies and 
Warfare in the Middle Ages. The English Experience New Haven og London 1996, s. 147.  
36 Tor Einar Fagerland, "Krig og diplomati i nordisk middelalder," Forsvarsmuseets småskrift nr. 29, (2002): s. 
76. 
37 F. Magerøy Hødnebø, H., utg., Norges kongesagaer, Bind 3 Oslo, 1979, s. 256. 
38 Prestwich, s. 151f. 



 86 

skottetog i 1263 mislyktes og det er mange eksempler på det i de følgende stridighetene mot 

Danmark.39  

Av den engelske kongens brev til sin stedfortreder er det tydelig at han hadde blitt informert 

om at de engelske leietroppene var ment å brukes overfor danskene. At det fortsatt var et uavklart 

forhold mellom den norske og den danske kongemakten, og at den danske kongemakten hadde 

avvist minst et norsk fredsfremstøt, gjør det naturlig å se vervingen av krigsfolk i de sydengelske 

havnebyene som et ledd i forberedelsene til angrep på dansk territorium. Den norske kongemakten 

hadde ingen andre fiender på dette tidspunktet, det er derfor vanskelig å se hva annet de skulle 

kunne brukes til. I en strategi som hadde som mål å presse Erik Klipping til å inngå fred, kunne 

det være effektivt å benytte seg av utenlandske leietropper. Et viktig mål med mange av tidens 

militære operasjoner var å skade fiendens vilje til å fortsette krigen. Ved å vise makt og spre frykt 

kunne man presse fienden til å komme med politiske innrømmelser. Jeg har tidligere argumentert 

for at dette var hovedmotivet bak den norske plyndringskrigen mot tyske skip i 1284, og mot 

Danmark i 1285. Plyndring og brenning inngikk som bevisste strategier for å spre skrekk og legge 

beslag på fiendens ressurser. Slik kunne man vise fiendens stormenn og øvrige befolkning at deres 

fyrster og ledere ikke var i stand til å gi dem beskyttelse, og at de derfor burde presse sin fyrste til 

å inngå fred. I en slik strategi, som ikke hadde som mål å erobre landområder, men å presse 

fienden til å inngå fredsforhandlinger, kunne et begrenset antall engelske leiesoldater være 

formålstjenelige. Leiesoldaters generelt dårlige rykte, at de plyndret, brant og var grusomme, ville 

i seg selv ha en ønsket effekt, ved å spre skrekk blant fiendens befolkning.40   

Videre er det et spørsmål om hvem som skulle ha kommandoen over soldatene. I brevet 

som kong Edvard skrev til sin stedfortreder, ga han de av sine undersåtter som ville, tillatelse til å 

bli med Alv for kjempe på vegne av den norske kongen. Impliserer det at de skulle stå under Alvs 

kommando? Av hirdskråen går det frem at jarlen, i likhet med hertugen, hadde rett til egen hird. 

Forutsetningen var at denne ikke skulle overstige kongens i antall. Det åpner for at Alv kunne lede 

de vervede soldatene, de kunne også sverge troskap til han, uten at dette gikk ut over jarlens 

rettigheter. Da Alv nylig var blitt utnevnt til norsk jarl, etter biskop Arnes saga for å ”verge 

Norges rike”, og det ellers er klart at han spilte en sentral rolle i den  konfronterende politikken 

som vervingen av soldatene var en del av, finner jeg det sannsynlig at de skulle stå under hans 

kommando. Samtidig viser Eiriks brev til kong Edvard at denne vervingen skjedde med 

kongemaktens vitende og vilje. 

                                                 
39  Det norske flåtetoget mot Danmark i 1289 endte også, ifølge årboken i Lund, med at den norske flåten seilte 
hjem i oppløsning. Den manglende disiplinen var for øvrig ikke spesielt for den norske kongemaktens 
militærapparat, men en naturlig del av den måten krig ble ført på også ellers i Europa. Isl. Ann. s. 68.Holmsen, s. 
301f.;Prestwich, s. 179ff.  
40 For en innføring i logikken bak denne type krigføring se Lunden, Europa i krise, s. 156ff. 
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Utbud på Island i Alvs navn 

I 1286, samtidig som Alv var i utlandet, ble det budt ut leidang på Island.  Ifølge Arne biskops 

saga ankom sira Gudmund Hallsson Island, i rollen som kongelig sendebud. Med seg hadde han 

en kongelig leidangsstevning. 40 mann fra hver fjordung og alle håndgange menn på øya ble 

stevnet til Norge samme sommer. Begrunnelsen som ble gitt for utbudet var, ifølge Arne biskops 

saga, at det var ventet at svensker kom til å angripe og brenne Viken. 

I tillegg hadde han med seg to kongelige brev, ett til Ravn Oddsson, som kong Magnus 

Lagabøter tidligere hadde satt over halve Island, og ett til biskop Arne av Skålholdt.41 I brevet til 

Ravn sto det at kongen, etter råd fra Alv Erlingsson, hadde sendt sira Gudmund til Island med 

leidangsstevningen. Begrunnelsen som i brevet ble oppgitt for utbudet var at befolkningen i Norge 

ikke ville finne seg i at de selv måtte ut i leidang mens islendingene fikk sitte i ro. Biskop Arne 

ble bedt om å bidra med sine varer til å utruste de mennene som var stevnet til Norge. Han skulle 

senere få erstatning av kongen.42 

Brevene Gudmund Hallsson hadde med seg har gått tapt, men vi kjenner til dem fordi de er 

nevnt i islandske annaler og i Arne biskops saga. Derfor er det ikke mulig å fastslå nøyaktig når 

de ble utferdiget, heller ikke når Gudmund ankom Island. Av Arnes saga går det likevel frem at de 

stevnede mennene skulle komme til Norge samme sommer. Det vil si at Gudmund må ha 

ankommet Island før sommeren, helst noe tid før, da det ville ta tid å samle styrken og 

transportere den til Norge. Gudmund må altså ha forlatt Norge senest på våren 1286. Videre vet vi 

at kong Eirik og Alv befant seg sammen i Tønsberg i slutten av mars samme år. Det kan vi si med 

sikkerhet fordi fullmakten Alv hadde med seg for å ta opp lån i England ble beseglet av kongen i 

Tønsberg 29. mars. Etter alt å dømme har det vært holdt et møte i Tønsberg der det har blitt 

besluttet at Alv skulle reise til England for å ta opp lån og verve krigsfolk der, mens Gudmund 

skulle reie til Island med den kongelige leidangsstevningen. At det sto i det brevet Gudmund 

hadde med seg til Ravn Oddsson at utbudet kom etter råd fra Alv, vitner om den sentrale posisjon 

Alv hadde som beslutningstaker i den politikken utbudet var en del av. 

Det ble ikke noe av leidangsutbudet på Island. Av Arne biskops saga går det frem at utbudet 

møtte massiv motstand, ikke minst hos Ravn Oddson. Han skal ha klaget over at utbudet var helt 

unødvendig og at han dessuten nå hadde blitt så gammel og stiv at han ikke kunne reise i krig 

lenger. Biskop Arne derimot gjorde hva han kunne for å overtale islendingene til å etterkomme 

kongens krav. Biskopens innflytelse var imidlertid ikke stor nok til at han klarte å overtale 

islendingene. På høsten måtte Gudmund vende tilbake til Norge uten større følge enn da han 

kom.43 

                                                 
41 Helle regner med at Ravn hadde var en av regjeringens sentrale støttespillere på Island. Helle, Konge og gode 
menn, s. 402f. Både Ravn Oddsson og biskop Arne deltok senere under det norske krigstoger mot Danmark i 
1289. Ravn ble da drept ved Stegeborg. Arne biskops saga kap. CXLI s. 175.  
42 Arne biskops saga kap. CX s. 136ff. Brevet finnes oversatt i Munch, 4:2, s. 130. 
43 Arne saga biskups s. 136f; Ibid., s. 131f. Det kan også nevnes at det står i flere av de islandske annalene at 
Audun Hugleiksson også ble gjort til jarl. (Isl. Ann. s. 51, 260, 383, 484.) Skalholds annal skriver at Audun i 
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Skulle lånesummen finansiere vervingen av leiesoldater? 

Det er ingen av kildene som forteller hva lånet Alv tok opp av den engelske kongen skulle brukes 

til. Det har likevel vært vanlig å hevde at pengelånet hadde militære formål og sammen med 

vervingen av leiesoldater, var ledd i forberedelsene til et planlagt angrep på Danmark. En naturlig 

antagelse er da, slik det har vært vanlig å hevde, at pengelånet skulle finansiere vervingen av 

krigsfolk.44 I det følgende vil jeg diskutere hvorvidt det er sannsynlig. Jeg vil først undersøke om 

størrelsen på summen tilsvarer det et slikt foretak ville koste. 

I England ble riddere i kong Edvards tjeneste betalt 2 skilling pr. dag, lavere offiserer skulle 

ha 1 skilling pr. dag, og vanlige fotfolk fikk 2 penninger pr. dag.45 Dette var den engelske kongens 

lønninger for engelske soldater som gikk i hans tjeneste. Det er bevart et engelsk regnskapsnotat 

fra år 1200. Det inneholder detaljerte opplysninger om betalingen av soldatene som Sverressaga i 

den overfor siterte passasjen, forteller at Johan av England sendte til Norge. Av notatet går det 

frem at den engelske kongen i første omgang sendte 11 fotfolk og en rytter, deretter dekket han 

utgiftene til 77 walisiske fotfolk, 7 ”constabularii” (laverestående offiserer) og 4 ridende 

bueskyttere. Utgiftene for betalingen av disse 88 soldatene i en måned var 24 pund og noen 

skilling.46  

Kong Johan sendte de 88 soldatene til Norge 86 år før Alv Erlingssons reise. En beregning 

av hva det ville koste å betale soldatene som ble sendt til Norge i år 1200, med den overfor 

oppgitte betalingsraten på 2 penninger om dagen for fotfolk, altså lønnsraten på kong Edvard Is 

tid. Utregningen viser at en måneds lønn for 88 fotfolk ville koste 22 pund, altså bare to pund 

mindre enn det kong Johan betalte for de 88 menn som ble sendt til Norge.47 Det viser at 

betalingsraten var omtrent den samme på kong Edvards tid som den var på kong Johans tid. Det 

går derfor an å bruke regnskapsnotatet fra år 1200 som utgangspunkt for å regne ut omtrent hvor 

stor styrke Alv kunne regne med å finansiere med lånesummen på 2000 mark sterling.48 Med 

utgangspunkt i lønningene gitt til de engelske krigsfolkene som ble sendt til kong Sverre i år 

1200, viser en utregning at Alv ville kunne finansiere lønnen til en styrke på omtrent 1600 mann i 

tre måneder, 800 mann i seks måneder eller 400 mann i et år. Det forutsetter at mesteparten var 
                                                                                                                                                         
1286 ble gjort til jarl over Island. Isl. Ann. s. 196. Audun opptrer imidlertid aldri, i motsetning til Alv, med jarls 
tittel i senere dokumenter. C. O. Munthe hevder med bakgrunn i dette dokumentet at det må ha vært Audun som 
sto bak utbudet. C. O. Munthe, Hr. Audun Hugleiksson Hestakorn til Hegranes og hans herre kong Eirik 
Magnusson, Bind 38-39, Bergens Historiske Forenings Skrifter 1933, s. 31.. Det stemmer imidlertid dårlig 
overens med at det i Arne biskops saga står at det skjedde etter råd fra Alv. Det kan også tenkes, som Helle ser ut 
til å mene, at Auduns jarlstittel var et rykte som verserte på Island. Helle, Konge og gode menn, s. 579.. At han 
aldri senere opptrådte med jarlstittel, ei heller omtales som jarl, tyder etter min mening på at det enten må ha 
vært snakk om planer som aldri ble realisert, eller rykter. 
44 Se for eksempel Helle, Norge blir en stat, s. 257.; Helle, Konge og gode menn, s. 354.; Fagerland: s. 74.; 
Munch, 4:2, s. 126.;Bendixen, s. 73.; Bjørgo, Rian, og Kaartvedt, Selvstendighet og union, s. 86. 
45 Prestwich, s. 84. 
46 DN XIX:75; DN XIX:76; RNI:284. 
47 Se vedlegg nr. 2 for utregning. 
48 I England var to parallelle monetære systemer i bruk. Det var vanligst å regne i pund sterling, med 20 skilling 
på ett pund, og 12 penninger på en skilling. I tillegg kunne man regne i mark, slik Alvs lånesum ble. 1 mark var 
verdt 2/3 pund, altså 13 skilling og fire penninger.Prestwich.   
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lavtlønnede fotfolk med et visst innslag ledere med høyere lønn.49 Vi må imidlertid regne med at 

leiesoldater ville kreve mer betalt enn vanlige engelske fotsoldater, leiesoldater var gjerne erfarne 

krigsfolk.50 I tillegg kommer at det ville være komplisert å frakte en styrke på opp mot tusen mann 

eller flere fra England til Norge, det ville kreve et stort antall båter og innebære store ekstra 

kostnader. 

Størrelsen på Alvs lån tilsier derfor at Alv ville kunne finansiere en begrenset 

leiesoldatstyrke, kanskje på noen hundre mann, størrelsen ville selvsagt være avhengig av hvor 

lenge tjenesten var ment å vare. 

Det er imidlertid et problem med en slik hypotese. Den forutsetter at man fra norsk side var 

villig til å bruke en uforholdsmessig stor sum på å betale utenlandske soldater. For å illustrere 

hvor mye penger det var snakk om, vil jeg vise til at Asgaut Steinnes har regnet ut at den norske 

kongemaktens totale faste skatteinntekter fra begynnelsen av 1300- tallet, da de kongelige 

skatteinntektene nådde middelalderens høyeste nivå, lå i underkant av 3000 mark brent i året.51 

Det tilsvarer 3000 mark sterling. Det vil si at den summen Alv lånte tilsvarte mer enn 2/3 av de 

samlede inntekter den norske kongemakten kunne regne med å tjene på sine faste skatteinntekter 

på et godt år. På bakgrunn av den norske kongemaktens senere økonomiske problemer er det 

usannsynlig at den ville være villig til å bruke en slik sum for å betale for utenlandske soldater.52 

I tillegg kommer at forskuddsbetaling med en på forhånd skaffet pengesum ikke 

nødvendigvis var den eneste måten å betale leiesoldater på. Det var vanlig at man belønnet 

leiesoldater med midler man skaffet til veie under den militære operasjonen de deltok i, altså med 

profitt fra plyndring i krigsområdet. I tillegg kunne de betales i form av å få tillatelse til selv å 

plyndre i det området krigen pågikk i. Forskning på krigføring i England i samme periode har vist 

at plyndring var et viktig element i betalingen av leiestyrker. Det fantes konvensjoner og 

normbestemte prinsipper for hvordan plyndring av et fiendtlig område skulle foregå, og hva slags 

plyndringsgods som skulle tilfalle de forskjellige aktørene i en plyndringsprosess.53 

Kongemakten sto overfor store finansielle problemer, blant annet med den ubetalte 

erstatningen til de tyske stedene. Det er derfor ikke sannsynlig at leiesoldatene skulle betales med 

lånesummen. Det var nok heller meningen at de skulle betales med midler som kunne skaffes til 

veie under den kommende krigen mot Danmark. Dette kunne skje ved at man brukte av inntektene 

fra plyndringen av den danske kysten, kombinert med såkalte ”brannskatter”, det vil si penger den 

                                                 
49 Se vedlegg nr. 2 for utregning. 
50 Prestwich, s. 151f. 
51 Steinnes, s. 207f. 
52 Det oppsto senere problemer med å betale erstatningen etter Kalmardommen. Det tyder på at at kongemakten 
ikke hadde et stort økonomisk handlerom. Se neste kapittel. 
53 Prestwich, s. 103, 150f. 



 90 

danske befolkningen måtte betale for ikke å bli plyndret, i tillegg til at leiesoldatene kunne få 

tillatelse til selv å plyndre.54 

Skulle lånesummen finansiere erstatningen etter Kalmardommen? 

Jeg vil i det følgende diskutere en mulighet som så vidt jeg vet ikke har blitt diskutert i tidligere 

forskning. Var Alvs oppdrag å skaffe til veie de 2000 mark sterling som var nødvendig for at 

kongemakten skulle kunne betale erstatning til de tyske stedene?  

Som jeg har vist, var 2000 mark sterling en betydelig utgift for den norske kongsmakten. 

Det er naturlig å tenke seg at det har vært en vanskelig prosess å få tak i pengene. Da det ikke ville 

være mulig å finansiere en så stor utgift med den norske kongsmaktens skatte- og bøteinntekter, i 

alle fall ikke på så kort tid, var det naturlig å vende seg mot England, i og med at forholdet til den 

engelske kongen var godt. Som vi har sett hadde den gamle vennskapsavtalen fra 1269 blitt 

fornyet året før, og den engelske kongen hadde, på grunn av sitt kompliserte forhold til Skottland, 

interesse av et godt forhold til kong Eirik.  

Dersom vi antar at summen var ment å finansiere erstatningsbetalingen, var det svært viktig 

at den engelske kongen gikk med på å låne bort pengene. Dersom den norske kongemakten skulle 

vise seg ute av stand til å betale erstatningen til de tyske stedene, var den i følge bestemmelsene i 

Kalmardommen pålagt å betale en bot på 20 000 mark sølv. Det ville kongemakten ikke være i 

stand til, alternativet var ny krig. Det er derfor naturlig at det var Alv Erlingsson som reiste for å 

møte kong Edvard. Han var en av det norske rikets mest fornemme herrer, bare kongen og 

hertugen hadde mer prangende titler. Alvs sentrale rolle i den norske politikken som var blitt ført i 

forkant av Kalmardommen, gjør det også naturlig at det var han som dro for å representere den 

norske kongens sak. 

I tillegg kommer at både lånesummen og tidspunktet lånet ble tatt opp på, stemmer med 

erstatningen som skulle betales til stedene. Alvs lån, på vegne av kong Eirik, var på 2000 mark 

sølv sterling. Det er det samme beløpet som den norske kongemakten under møtet i Kalmar 31. 

oktober 1285, ble dømt til å betale til de tyske stedene.55 Alvs fullmakt ble utferdiget 29. mars 

1286, fem måneder etter at dommen var falt. Han returnerte til Norge i slutten av september 1286, 

i god tid før betalingsfristen gikk ut 24. juni 1287. 

Mot dette kan hevdes at betalingsfristen på lånet som ble opptatt av den engelske kongen 

var for kort. I gjeldsbrevet Alv utferdiget i London 20. juli, forpliktet han den norske kongen til å 

betale tilbake pengene i to omganger, halvparten til 29. september (mikkelsmess) 1287, 

halvparten til samme dato 1288. Det kan virke merkelig at det skulle være formålstjenelig fra 

                                                 
54 Å ta seg betalt av lokalbefolkningen for ikke å angripe dem og brenne husene deres, var en vanlig 
inntektskilde i tidens krigføring. Lundannalen forteller at en del av befolkningen på Langland betalte kong Eiriks 
og hertug Håkons menn for ikke å plyndre dem under det norske toktet mot Danmark i 1290. (Dan. Ann. s. 69). 
55 Kalmardommen presiserer at de 6000 mark norsk mynt, tilsvarer 2000 mark rent sølv. Engelske mark sølv ble 
regnet som rent sølv. 6000 mark norsk mynt tilsvarte med andre ord 2000 mark sterling. Se Kalmardommen 
RNII:399. 
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norsk side å ta opp et lån for å finansiere en utgift som måtte betales sommeren 1287, når man 

måtte begynne å betale tilbake lånet allerede høsten 1287. Jeg mener likevel at det illustrerer hvor 

viktig det var for kongemakten i Norge å skaffe til veie pengene, samtidig viser det at man 

opplevde problemer med å skaffe dem. Å låne fra den engelske kongen, selv med en forpliktelse 

om å betale tilbake lånet så raskt, var sannsynligvis den eneste muligheten for å skaffe pengene 

før tidsfristen for betalingen av erstatningen til stedene løp ut. 

I tillegg kommer at forholdet til kong Edvard var godt. Det ville være bedre å ha et lån hos 

den engelske kongen som man hadde problemer med å betale tilbake, enn ikke å være i stand til å 

møte betingelsene i Kalmardommen. At lånet til den engelske kongen skulle betales tilbake i to 

omganger, gjorde det også lettere å betale tilbake lånet til kong Edvard enn å betale 

erstatningssummen til stedene. 

.'2(75?.'�

Tidligere forskning har regnet med at Alvs reise var et ledd i en planlagt krig mot Danmark. Det 

er et bilde som må modifiseres. Jeg mener å ha sannsynliggjort at reisens viktigste mål var å 

skaffe til veie den summen som var nødvendig for å betale erstatningen den norske kongemakten 

var forpliktet til ifølge Kalmardommen. Leiesoldatene Alv vervet kom i tillegg. Disse var ment å 

brukes i en fortsatt presspolitikk mot Danmark med det mål å tvinge Erik Klipping til å inngå fred. 

I tadisjonen etter Munch har det vært vanlig å hevde at flere av Alvs handlinger i England var av 

privat karakter. Munch mener brevet til den skotske regenten viser Alv som en hovmodig 

eventyrer. Helle mener vervingene kan ha vært gjort privat. I dette kapittelet har jeg 

sannsynliggjort at brevet var skrevet på kongens vegne, og vist at Alv hadde hjemmel i et 

medsendt kongelig brev for vervingene. Det er ingenting som tyder på at Alv foretok seg noe på 

turen som gikk på tvers av den norske kongemaktens interesser. Ingen av kildene viser heller noe 

annet enn at han opptrådte som kong Eiriks representant. 

Alvs reise var etter alt å dømme et resultat av de samtaler som ble holdt i Tønsberg i slutten 

av mars 1286. Kong Eirik var til stede, sikkert sammen med den krets han vanligvis omga seg 

med. Samtalene dreide seg sannsynligvis om hvordan man skulle skaffe til veie den 

pengesummen som var nødvendig for møte Kalmardommens bestemmelser. Å være i stand til å 

betale må ha vært vurdert som svært viktig da kongemakten risikerte en bot på 20 000 mark 

sterling eller ny krig, dersom kravet om betaling ikke ble møtt. Det ble besluttet å henvende seg til 

kong Edvard I som det norske kongehuset sto på god fot med. Ettersom kong Eiriks datter 

Margrete, var arving til den skotske krona, kunne man regne med å møte velvilje hos den engelske 

kongen som hadde maktpolitiske ambisjoner overfor Skottland. 

I tillegg var forholdet til Erik Klipping uavklart. Kongemakten hadde opplevd gjentatte 

problemer med å få den danske kongen til å inngå fred. For å tvinge danskekongen til 

innrømmelser ble det derfor planlagt nye angrep på dansk territorium. Gudmund Hallsson ble, før 

han dro til Island, utstyrt med brev til kongens støttespillere på Island og en kongelig 
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leidangsutstevning, sannsynligvis under de samtaler som fant sted i Tønsberg i mars.  Samtidig 

skulle Alv verve leietropper i England. Leietroppene skulle brukes til nye angrep på den danske 

kysten, de skulle betales, i alle fall delvis, med de frukter krigen i seg selv ga. 
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Da Alv reiste til utlandet i 1286 var han på høyden av sin makt. Han hadde blitt opphøyet til jarl 

og spilte en ledende rolle i den politikken som ble ført overfor Erik Klipping. Utbudet på Island 

ble gjort i hans navn og han returnerte til Norge med leiesoldater som sannsynligvis hadde sverget 

troskap til han. Ett år senere var situasjonen en helt annen. Konflikt med hertug Håkon førte til 

totalt nederlag for Alv i Norge. Etter å ha tapt et militært sammenstøt med hertugens styrker måtte 

han forlate landet som fredløs. 

Konflikten mellom hertug Håkon og Alv jarl kan forstås på forskjellige måter. På den ene 

siden kan konflikten ses som et oppgjør mellom to mektige politiske aktører i det norske riket. På 

den andre siden kan den ses som et opprør, begått av Alv, mot en representant for den norske 

staten. Hertug Håkon var tronarving og hadde delvis en part i riksstyringen, sammen med broren. 

Samtidig opptrådte han som selvstendig fyrste i hertugdømmet på Østlandet. Hvilken rolle 

opptrådte han i under konflikten med Alv? 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan bruddet mellom hertug Håkon og Alv jarl best 

kan forklares. Det er imidlertid færre kilder som kan kaste lys over disse hendelsene enn 

hendelsene jeg har diskutert i de forrige kapitlene. Jeg har derfor valgt å strukturere dette 

kapittelet på en litt annen måte enn de foregående. I stedet for å diskutere kildene kronologisk 

begynner jeg med de kildene som forteller om sammenstøtet mellom de to fyrstene. Først vil jeg 

fastslå hva vi med rimelig sikkerhet kan si om selve sammenstøtet. Det vil danne utgangspunkt for 

å formulere hypoteser om årsakene som lå bak konflikten. 
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Det har hersket ulike syn om den politiske sammensetningen i det norske riket på 1280- tallet. 

Munch så for seg at de norske stormennene samlet seg i to grupper som hadde motstridene 

politiske interesser. En gruppe sentrert rundt enkedronning Ingeborg i Bergen, og en rundt hertug 

Håkon i Oslo. Denne oppfatningen lå i bunn for hans hypotese om de utløsende årsakene til 

konflikten mellom Alv og Håkon. Andre har ment at de to kongssønnene styrte sammen, med et 

samlet råd bak seg. Lars Hamre har hatt et noe annet syn på hertugen. Han mener at det var 

hertugens politiske pågåenhet som skaffet han innflytelse i enkeltstående politiske spørsmål. Altså 

at hans innflytelse på kongemaktens politikk ikke skyldtes at han var tiltenkt en slik rolle av kong 

Magnus og stormennene som var til stede da han ble gitt hertugtittel i 1273.1 Ulike oppfatninger i 

dette spørsmålet til tross, den tradisjonelle oppfatningen blant norske historikere har vært å gi Alv 

rollen som opprører og hertug Håkon rollen som en representant for den norske staten. 

Jeg mener dette har sammenheng med at historikeres analyse av konflikten mellom Alv og 

Håkon har vært påvirket av at Håkon senere ble Norges konge. Som konge foretok han flere grep 

                                                 
1 Munch, 4:2, s. 121.; Hamre i Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme, 
s. 46. 
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som har blitt sett som elementer i et antiaristokratisk program. I 1302 utferdiget han en retterbot 

som forandret tronfølgeloven, og kom med nye bestemmelser om hvordan formynderstyret under 

umyndige konger skulle organiseres. Retterboten ble begrunnet med at riket skulle unngå den 

skade det fikk i Håkon og broren Eiriks barndom.2 I 1308 utferdiget han så en skipan som 

regulerte hirden og en rekke spørsmål angående forvaltning av riket. Etter den standardiserte 

hilsningsformelen begynner brevet: 

Det være kjent for alle menn at på grunn av den framferd som ymse menn har hatt overfor 
våre tegner, både i vår begge brødres barndom og likedan nå en tid siden […] så tar vi nå 
vår fedrearv, hele Norges konges rike, under vårt rådvelde.3 

Skipanen fortsetter med å slå fast at alle sysler skal være underlagt kongen og at jarls og 

lendmannsverdigheten skal avskaffes.4 En av de første handlinger kong Håkon foretok da han 

tiltrådte som konge i 1299, var dessuten å fengsle Audun Hugleiksson, en av de mest sentrale 

medlemmene i kretsen rundt kong Erik Magnusson. Etter to år i fangenskap ble han i 1302 

henrettet og jordegodset hans ble konfiskert av kongen. I 1302 ble også Bjarne Lodinsson, 

tidligere kansler i kong Eiriks formynderregjering, arrestert. Disse handlingene har blitt sett som 

et uttrykk for at kong Håkon reagerte på oppløsningstendenser i rikssyringen i tiden etter Magnus 

Lagabøtes død i 1280.5 Spesielt avskaffelsen av jarlstittelen er lett å se i sammenheng med 

konflikten med Alv i 1287.  

For å forklare årsakene til og motivene for disse handlingene har det vært naturlig å trekke 

frem den konflikten Håkon opplevde i sin ungdom med Alv. Den væpnede konflikten mellom Alv 

og Håkon har derfor vært trukket frem som en årsak til at Håkon i 1308 avskaffet jarlstittelen.6 

Det er en logisk gyldig slutning, kong Håkons handlinger må forstås på bakgrunn av hans tidligere 

erfaringer. Derimot fører det til en anakronistisk forståelse av hva konflikten i 1287 egentlig 

dreide seg om, dersom man analyserer konflikten mellom Alv og Håkon i lys av hva Håkon 

foretok seg som konge mange år senere. Munch argumenterer med at Håkons avskaffelse av 

jarleverdigheten i 1308 tyder på at han har vært mot utnevnelsen av Alv til jarl i 1285-86.7 Denne 

forklaringen på konflikten mellom Håkon og Alv har blitt gjentatt i senere forskning. Argumentet 

er bygget på en logisk feilsluting fordi det innebærer at man lar virkningen av et fenomen inngå 

som årsak for å forklare at fenomenet fant sted. Hertug Håkon tillegges holdninger og motiver på 

grunnlag av en handling han foretok seg i rollen som konge og riksstyrer over tjue år senere. 

Implisitt i denne feilslutningen ligger at hertugen automatisk blir sett på som uttøver av statlig 

                                                 
2 RNIII:53 
3 NMD:53 
4 NMD:53 
5 Helle, Norge blir en stat, s. 262. 
6 Ibid. 
7 Munch, 4:2, s. 137. 
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makt. Konflikten har derfor blitt betegnet som et opprør, begått av Alv mot hertug Håkon, noe 

som impliserer at Håkon sto over Alv i et lukket hierarkisk system.8 

Spørsmålet om hvorvidt konflikten mellom de to bør ses som et opprør mot staten eller som 

et oppgjør mellom to mer eller mindre likeverdige adelsmenn, må drøftes på bakgrunn av den 

status Håkon hadde da konflikten fant sted, ikke i lys av at han senere ble konge. Som jeg har 

drøftet i kapittel 5, har det vært vanlig å hevde at han tok del i riksstyringen, nærmest i rollen som 

samkonge med Eirik Magnusson. Han opptrådte ved flere anledninger ved kongens side i 

offisielle kongelige dokumenter, og titulerte seg ved flere anledninger Norges hertug, ikke hertug 

av Oslo. Han var også den rettmessige arvingen til tronen. Samtidig hadde han full kongelig 

myndighet og myntrett i hertugdømmet, og opptrådte som selvstendig fyrste. Spørsmålet blir 

derfor i hvilken rolle han opptrådte under konflikten med Alv, som representant for en statsmakt 

eller som lokal fyrste på Østlandet? 

For å forstå konflikten og de involverte aktørenes motiver vil jeg i det følgende konstruere 

en årsaksforklaring som bygges opp av hendelser som fant sted i forkant av det væpnede 

oppgjøret som konflikten resulterte i. Sagt på en litt annen måte: Jeg vil analysere konflikten i lys 

av den realhistoriske konteksten den foregikk i, i stedet for i lys av hertug Håkons senere rolle 

som konge av Norge. 

P. A. Munchs syn på konfliktens utløsende årsaker 

P. A. Munch så som tidligere nevnt, på Alv som enkedronning Ingeborgs redskap og yndling. Han 

setter derfor konflikten mellom Håkon og Alv i sammenheng med hennes død, høsten 1287.9 Uten 

å formulere en klar hypotese, men med enkedronningens død som utgangspunkt, antyder Munch 

to mulige forklaringer på hva som kan ha utløst konflikten mellom Håkon og Alv. Den ene 

forkaringen går ut på at Alv nektet å gi slipp på de jordegods som utgjorde enkedronningens 

livgeding,10 disse lå nemlig i Borgarsyssel. Den andre går ut på at Håkon, etter dronningens død, 

forsøkte å overtale kong Eirik til å frata Alv hans forleninger. Uansett skal Alv ha reagert med å la 

sine menn angripe Oslo, brenne byen og ta Håkons høvedsmann, Hallkjell Krøkedans, til fange.11 

Nyere forskning har med god grunn stilt seg tvilende både til Munchs hypotese om 

enkedronningens maktposisjon (hennes såkalte kamarilja i Bergen) og hypotesen om at det 

eksisterte en spesiell forbindelse mellom enkedronningen og Alv.12 Uten disse hypotesene som 

grunnlag faller noen av premissene for Munchs forklaringer angående konflikten mellom Håkon 

og Alv bort. De to forklaringene gir dessuten ikke noe tilfredsstillende svar på hvorfor Alv gikk til 

                                                 
8 Se for eksempel Helle, Norge blir en stat, s. 262. og Helle, Konge og gode menn, s. 355. 
9 I tradisjonen etter Munch har det vært vanlig å se på enkedronnings død som det som utløste konflikten. Se 
også Bendixen, s. 75. 
10 Livgeding var samtidens betegnelse for det underhold som ble tillagt en dronning til standsmessig underhold 
etter ektefellens død. Munch, 4:2, s. 136f. 
11 Ibid., s. 137.  
12 Koht: s. 326f.; Helle, Norge blir en stat, s. 256.; Helle, Konge og gode menn, s. 332f.;Helle, Konge og gode 
menn, s. 355.5. 
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et så drastisk steg som å angripe hovedstaden i Håkons hertugdømme. Det er vanskelig å se at et 

angrep på Oslo skulle kunne tjene Alvs sak. Dersom det stemmer, som Munch antyder, at 

hertugen var arveberettiget til de godsene i Borgarsyssel som hadde tilhørt dronningen, ville ikke 

et angrep på Oslo være en rasjonell fremgangsmåte for å forhindre at han fikk kontroll over 

inntektene fra disse. Et angrep på hertug Håkon var et drastisk skritt, og det innebar en stor risiko. 

Det er derfor vanskelig å tenke seg at Alv, som det av kildene går frem at på denne tiden må ha 

vært en av de rikeste og mest innflytelsesrike menn i landet, skulle risikere alt for å beholde 

kontrollen over disse godsene.  

Munchs andre forklaring, at hertugen skal ha forsøkt å få kongen til å frata Alvs forleninger, 

understøttes ikke av noen kilder. Forklaringen må derfor kunne karakteriseres som ren 

spekulasjon. I tillegg kommer at det heller ikke i dette tilfellet er logisk at en væpnet konflikt med 

hertugen skulle tjene Alvs sak. Det var kong Eirik, ikke hertug Håkon, som eventuelt kunne frata 

han jarleverdigheten. Det er derfor usannsynlig at Alv, som Munch hevder, oppfattet det som 

formålstjenelig å rette et angrep mot hertugen for å forhindre at tittelen og forleningen ble tatt fra 

han. 

I begge Munchs forklaringer fremstår altså Alv som irrasjonell. Senere forsknings syn på 

Alv som en aggressiv og irrasjonell eventyrer kan nok i stor grad spores tilbake til Munchs syn. 

Selv om nyere forskning har kritisert Munch for manglende kildegrunnlag, har det ikke blitt 

formulert noen konkret alternativ hypotese om hva som forårsaket konflikten. Helle mener Alvs 

jarlstittel var en utbygging av stillingen som sysselmann i Borgarsyssel. I stedet for å formulere en 

konkret hypotese, nøyer han seg med å anta at konflikten var forårsaket av ulike syn på hvordan 

maktforholdene skulle være på Østlandet, at det var ikke plass til to lokale fyrstedømmer.13  
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19. august 1287 utferdiget hertug Håkon i Oslo et vernebrev på latin for fogden, rådmennene og 

borgerskapet i Lübeck. Jeg gjengir det her i P. A. Munchs oversettelse: 

Da vi nu lykkeligen residere i det hertugdømme, som vor Fader, kong Magnus, from 
Ihukommelse, efterlod os, tænke vi idelig og altid paa, hvorledes vi paa sømmeligste 
Maade kunne efterfølge vor Faders Eksempel i alle slags Dyder, der som vi visseligen tro, 
straale herligt hos Gud, og leve over hele Jorden i Menneskernes Erindring og Omtale, saa 
at vi, ved at følge de samme Spor, kunne i den Tid, vi med Guds Naade have paataget os 
hertugdømmets Styrelse, styre vore Skridt paa den mest heldbringende maade for os og 
Alle, der leve i Hertugdømmet sammen med os, idet vi vise dem den rette Vei og Maade at 
leve hederlig. Overvejende alt dette omhyggelig, have vi kun for Øye at den gjenoprettede 
Freds Planting i Norge strax kan voxe op til et høyt Skud av rettferdighet, Orden og 
Villighed, efter at Fiendskapens Rødder, vidrørende fra nogle Mennesker, der hverken 
frygte Gud eller Mennesker, nu fra Grunden av ere bortskaarne. Udestænges maa derfor 
omhyggelig Oprørernes (rebellium) kaade Dumdristighed, Gud og retfærdige Mennesker 
forhadt, som her hos nogle Avindsmænd af Sandhed og Retfærdighed var rede til at gjøre 
Ondt, men derimod bør der i Fremtiden for alle gudfrygtige og ærlige Mænd, der i Fred  

                                                 
13 Helle, Konge og gode menn, s. 355. 
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ville besøge Norge, følge Ro, Fred, sand Kjærligheds Enighed, og vor særdeles 
Beskyttelses Naade14 

Av denne kunngjøringen går det tydelig frem at hertugen nylig har gått seirende ut av en alvorlig 

konflikt med indre fiender i det norske riket. Begivenhetene ble også skrevet ned i flere islandske 

annaler. Gottskalks annal, Skålholds annal, Løgmanns annal og Flatøybokens annal inneholder 

alle notiser om et sammenstøt som endte med at Alv måtte forlate landet. Disse opptegnelsene er 

imidlertid vanskelige å bruke for å rekonstruere en kronologisk sammenheng. Det er nemlig 

usikkert om annalistene har plassert informasjon i den kronologiske rekkefølgen de har ment at 

hendelsene inntraff i. Jeg kjenner ikke til at det har blitt gjort noen systematisk analyse av 

fremstillingen av kronologiske hendelsesforløp i annaler. Det er likevel min erfaring, basert på de 

annalene jeg har lest i forbindelse med denne oppgaven, at annalistene plasserte det de oppfattet 

som de viktigste hendelsene først. Nyheter fra utlandet, som utnevnelsen av nye paver i Roma, 

plasseres før hjemlige hendelser. Når det gjelder opptegnelsene som har med denne konflikten å 

gjøre, er det derfor vanskelig å vite med sikkerhet hvilke hendelser annalistene har ment å sette i 

sammenheng.  

I tillegg kommer at avhengighetsforholdet mellom de islandske annalene ikke har blitt 

tilfredsstillende kartlagt. Alle de fire overnevnte annalene er skrevet ned på 1300-tallet. Det er 

ikke klart hvor opplysningene i annalene er hentet fra, annet enn at alle er basert på tidligere 

annalverker.15 For enkelthets skyld setter jeg de ulike annalens fremstillinger opp mot hverandre: 

Gottskalks annal:   

1287. […] drap Eireks Danakongs og Askels [Oggmundar sonar j] Isgrana. Alfr landflotti. 
[Byar bruni j Tunsbergi.] […]16 

Skalholds annal: 

1287. […] Drap herra Hallkels. Alfr jarl gerr vtlagi af riki Noregs konungs. […] Bæiar 
bruni i Tunsbergi.17 

Løgmanns annal: 

1287. […] Brendr stadr j Oslo. Herra Hallkell fanginn af Alfue jarle ok jnn kastadr ok sidan 
drepinn. Ok Alfr vtlegr gior ok allir peir er honum fylgdu. ok sidan drepnir hans sueitungar 
.cc. ok xx menn. Alfr komzst j klaustr j Suia riki. Heigdr Aslakr skeinkir ok peir atta. 

                                                 
14 Munch, 4:2, s. 137. 
15 Gottskalks annal er skrevet ned på 1500-tallet. Den eldre delen er avskift eller bearbeidelse  av eldre 
annalmateriale og avsluttes i 1394. Hva slags annaler den baserer seg på vites ikke. Storm, utg., s. XXIV. 
Skalholdts annal er en avskrift av en eldre håndskrift, avskriften er gjort ca. 1362. Storm, utg., s. XV. Den delen 
av Løgmanns annal som omhandler de relevante episodene er skrevet kort etter år 1350. Storm, utg., s. XXI. 
Flatøyboken inneholder flere annaler som ble redigert og flettet sammen til en sammenhengende fremstilling av 
presten Magnus Thorhallssøn i tidsperioden 1388 – 1394. Han baserte seg på minst to eldre annaler. Storm, utg., 
s. XXXVIIf. Se også innledningskapittelet. 
16 Isl. Ann. s. 337. 
17 Isl. Ann. s. 196. 
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bannzettir j Dannmork allir peir menn er redu edr drapu Eirik kong. A Tiburtonis messo 
dagh. Siglde Eirikr kongr ok Hakon hertoge or Biorguin.18 

Flatøybokens annal:  

1287. […] Drap Hallkels Ogmundar sunar. Bæiar bruni i Tunsbergi. […] Alfr vtlægr gerr 
ok allir peir er honom fylgde ok sidan drepnir cc. ok. xx. Menn. Alfr komz i klaustr s 
Suiariki. Heingdr Aslakr skeinkir ok peir .viij. bansettir i Danmark allir peir er drapu edr 
redu Eirek kong. a Tiburcius messodag sigldu Eirekr kongr ok Hakon hertugi af Biorgum.19 

I tillegg nevner både de Resenske Annaler, Annales Vetustissimi, Henrik Høyes Annaler og 

Annales Regii, at Hallkjell Krøkedans ble drept.20 Denne hendelsen ble også skrevet ned i den 

nesten samtidige biskop Arnes saga, her står det imidlertid at Hallkjell ble ”sveket” av herr Alv:  

herra Hallkell var svikinn af Herra Alfi sva var allr herra Eir(ekr) Dvfgls s(on). 21 

 

Begivenhetene har også blitt notert i to svenske annaler, disse har tidligere ikke blitt tatt 

med i vurderingen av norske forskere. Det gjelder Skänninge klosters årbok, som jeg diskuterte i 

kapittel tre, og en en årbok fra bispesetet i Uppsala22, og Skänninge klosters årbok. Begge disse 

annalene ble skrevet ned kort tid etter at de omtalte begivenhetene fant sted. De må derfor 

tillegges stor kildeverdi. De to annalene inneholder følgende relevante notiser: 

Årboken fra Uppsala: 

1287. […] Alwer interfecit dominium Haldcillum.23 

Skänninge klosters årbok: 

1286. […] Anno eodem dominus Alf dominum episcopum Asloensem Norwegie interfecit 
propter quod insecutus a Normannis cum resistere non auderet dereliquid suos et cum 
paucis in Vesgociam fugit et ibi genibus flexis veniam petens gracie domini regis se 
commisit. […]24 

                                                 
18 Isl. Ann. s. 260. 
19 Isl. Ann. s. 383f. 
20 Isl. Ann s. 30, 51, 70, 142.  
21 Arne Biskops saga kap CXXII, s. 150. Denne setningen kan tolkes på to forskjellige måter. Forfatteren kan 
han ment at Alv svek Halkjell før Eirik Duggalssons død. Der er imidlertid like sannsynlig at forfatteren 
behandlet de to hendelsene i samme setning fordi han anså opplysningene som vesenslike. I begge tilfeller dreide 
det seg om kjente stormenn som døde, det kunne derfor være naturlig å nevne deres død i sammenheng. 
22 Årboken fra domkapitlet i Uppsala ble på et tidspunkt flyttet og fullført i Vadsten kloster, der dannet den 
grunnlaget for klosterets ”minnebok”. Så sent som i 1344 befant den seg imidlertid i Uppsala, og hoveddelen har 
blitt skrevet ned der rundt år 1310. Se Paulsson, utg., s. 51ff. 
23 Dan. Sue. s. 271. Oversatt til moderne norsk lyder passasjen: 1287. […] Alv drepte herr Hallkjell. 
24 Dan. Sue. s. 264. Oversatt til moderne norsk lyder passasjen: 1286. […] Det samme år drepte herr Alv herr 
biskopen i Oslo i Norge. På grunn av dette ble han forfulgt av nordmennene fordi han ikke våget å gjøre 
motstand. Han forlot sine egne og med noen få menn flyktet han til Vestgötland der han bøyde sine knær og 
søkte nåde og ga seg under herr kongen. 
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Etter at Alv hadde forlatt landet, sendte hans svoger, baronen Tore Håkonsson, et brev til Edvard I 

av England.  I brevet ba han den engelske kongen om å hjelpe Alv til å forsone seg med kong 

Eirik. Årsaken til at Alv måtte forlate landet blir oppgitt å være et drap han har begått.25  

I tillegg kommer en runekjevle som ble funnet under de arkeologiske utgravningene av Oslo 

på 1980- tallet. Dennes kildeverdi er imidlertid svært liten da opphavet til kjevla er usikkert. Jeg 

diskuterer denne kilden i drøftinga av hvorvidt Alv angrep Oslo.  

�',0)6��(/��5(.;�

Det har vært vanlig å hevde at Alv angrep og satte fyr på Oslo, og at dette førte til at han ble lyst 

fredløs og måtte forlate landet. Munch var den første som formulerte en slik hypotese og den har 

ikke blitt utfordret i eldre eller nyere forskningslitteratur. Hvordan er egentlig kildebelegget for en 

slik påstand, og finnes det arkeologiske spor etter en brann i Oslo på 1280 – tallet? 

Ingen kilde forteller at Alv angrep Oslo. Løgmanns annal er som det går frem av 

oversikten ovenfor den eneste kilden som nevner en brann i Oslo. Det står ikke at denne var 

forårsaket av Alv. Munch argumenterer for at det likevel var tilfellet fordi det står ”Brendr stadr j 

Oslo”, noe som betegner at byen var satt i brann. Dersom det hadde vært snakk om en vanlig 

bybrann ville det ifølge Munch heller stått ”brann dær i Oslò”.26 Da annalen fortsetter i neste 

setning med å fortelle at Hallkjell ble fanget av Alv, er det nærliggende å trekke slutningen, slik 

Munch gjorde, at Alv har stått bak et angrep på Oslo og satt byen i brann. Av et brev utstedt av 

hertug Håkon 29. august 1285,27 går det nemlig frem at Hallkjell var hertugens høvedsmann 

(castellanus) på borgen i Oslo.28 Munch har derfor satt de to setningene i annalen i sammenheng 

med hverandre, og antatt at det var under et angrep på Oslo at Hallkjell Krøkedans ble tatt til 

fange og ført til Isegran, der han senere ble drept.29 Munch setter også den store byggeaktiviteten i 

Oslo og byggingen av Akershus slott på begynnelsen av 1300- tallet, i sammenheng med dette 

angivelige angrepet og den brannen det skal ha resultert i.30 Som konge delte Håkon Magnusson 

ut tomter til folk, og han oppmuntret stormenn til å slå seg ned i Oslo. 

Det er likevel vanskelig å se at dette nødvendigvis bør settes i sammenheng med en stor 

brann i Oslo året før. Som Tor Sæther har påpekt ville en stor bybrann som førte til refordeling av 

                                                 
25 RNII:549 Jeg diskuterer dette brevet i neste kapittel. 
26 Munch, 4:2, s. 136. 
27 RNII:397. 
28 Hallkjell Oggmundsson Krøkedans var sønn av Oggmuns Dans fra gården ”Dansen” i Skien. Han hadde spilt 
en viktig rolle i konflikten med kirken tidligere på 1280- tallet og var knyttet til hoffet i Bergen. I 1283 var han 
som vi har sett i kapittel 2, på reise til kong Rudolf av Habsburg, i 1284 var han sammen med kong Eirik i 
Bergen, i 1285 var han på reise til Hålogaland. Han må altså ha tiltrådt som slottshøvedsmann (castellanus) i 
Oslo relativt kort tid før brevet til stedene ble utført. I Oslo er det rimelig å anta at Hallkjell fungerte som en nær 
rådgiver for den nylig myndige hertug Håkon. Se Munch, 4:2, s. 7. og Helle, Konge og gode menn, s. 581.  
29 Av fremstillingen i Løgmanns annal kan det virke som om det skjedde etter at Oslo ble satt i brann, slik 
Munch med flere har tolket teksten. At opplysningen om brannen i Oslo kommer før opplysningen om at 
Hallkjell ble tatt til fange, kan imidlertid også bety at annalisten vurderte brannen i Oslo som en viktigere nyhet 
enn at Hallkjell ble fanget. 
30 Munch, 4:2, s. 138. 
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tomter i stor skala, trolig etterlatt seg flere spor i kildene.31 Byggeaktiviteten og utdelingen av 

tomter på 1300 – tallet kan like gjerne forklares med at Oslo nettopp hadde blitt kongelig 

residensby, og var i ferd med å ta over Bergens rolle som rikets nye maktsentrum. 

Edvard Bull har stilt seg tvilende til Munchs tolkning av Løgmanns annal. Bull mener det 

ikke er grunn til å tvile på at Løgmanns annal er pålitelig, men at Munch har tolket den feil. I 

følge Bull henviser det norrøne ordet ”stadr” til et bispesete, ikke til en by. Ordet for by var 

”bær”, og det er det ordet som andre steder i Løgmanns annal brukes om by. Ifølge Bull var det 

ikke før på 1300- tallet at ordet ”stadr” ble brukt som betegnelse på en by. Han mener derfor at det 

ikke var byen som sådan som brant, men bispeborgen i Oslo. Bull mener også at brannen var 

påsatt, enten av Alv Erlingssons menn, eller av hertugens menn fordi biskopen kan ha stått på 

Alvs side i konflikten.32 Bull motsier imidlertid seg selv ettersom Løgmans annal er skrevet ned 

på 1350- tallet, da ordet ”stadr” ifølge Bulls eget utsagn var i bruk også som betegnelse på en by. 

Bare dersom annalisten skrev av en eldre annal og brukte samme ord, er Bulls argumentasjon 

logisk. Som jeg vil argumentere for lenger ned ser det imidlertid ut til at annalisten var den første 

som skrev ned opplysningen om en brann i Oslo.33 

Bulls hypotese om at ”stadr” betegner et bispesete er interessant når den holdes opp mot 

opptegnelsen i den nesten samtidige årboken fra Skänninge kloster i Sverige. Som vi har sett står 

det der at det var biskopen i Oslo som ble drept av Alv, ikke Hallkjell. Tyder det på at Alv rettet et 

angrep mot bispeborgen i Oslo og at biskop Andres ble drept? Sannsynligvis ikke. Årboken er den 

eneste kilden som nevner biskopen i sammenheng med Alv. Den mest nærliggende forklaringen 

på det er at skriveren har blandet sammen Hallkjell Krøkedans med biskop Andres. At en slik 

sammenblanding kunne skje under skrivingen av årboken i et svensk kloster, er ikke vanskelig å 

tenke seg. Både Hallkjell og Andres hadde verv i Oslo, og begge døde dette året. 

Finnes det så arkeologiske spor etter en brann i 1287? Oslo var utsatt for en rekke store 

bybranner i middelalderen. Hver brann skapte et askelag som nye bygninger ble bygget på toppen 

av. Arkeologene som undersøkte gamle Oslo på 1980-tallet, avdekket hele 14 såkalte brannlag, 

altså askelag etter 14 større bybranner. Til sammen er det vanlig å regne med 17 større eller 

mindre branner i gamle Oslos historie. Basert på undersøkelser av bygningsrester og 

gjenstandsfunn mellom de forskjellige brannlagene har arkeologene forsøkt å datere brannene så 

nøyaktig som mulig, og sammenstille dateringene med skriftlige kilder. Spørsmålet er om 

brannlag nr. sju er resultatet av Alvs angivelige angrep og ildspåsettelse i 1287. Brannen som 

resulterte i brannlag nr. sju har blitt påvist i deler av byen, nemlig i nærheten av der bispeborgen 

lå. Basert på bygningsrester og gjenstander som sko og keramikk som ble funnet i brannlaget, har 

det ikke vært mulig å datere brannen nærmere enn til siste halvdel av 1200- tallet, muligens i 

                                                 
31 Sæther, Tor i Erik Schia, red., Feltet "Mindets Tomt". Stratigrafi, topografi, daterende funngrupper Bind 1, De 
arkeologiske utgravninger i Gamlebyen Oslo: 1987.@27f} 
32 Edvard Bull, Oslos Historie, Bind 1, Kristianias Historie Kristiania 1922, s. 139. 
33 Fritzners norrøne ordbok kan opplyse at ordet ”stadr” kunne brukes som betegnelse på en rekke ting: By, 
kloster, kongsgård, bispesete og området rundt der biskopen bor, for å nevne noen. 
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tredje fjerdedel.34 Om brannen som påviselig var i siste halvdel av 1200- tallet er identisk brannen 

som omtales i Løgmanns annal er altså svært usikkert. Erik Schia, som ledet utgravningene, 

konkluderer selv svært forsiktig i dette spørsmålet: det er en "viss sannsynlighet for at brann sju 

kan være identisk med brannen i 1287."35 Denne konklusjonen baserer seg på at arkeologene 

regnet det skriftlige kildematerialet, altså Løgmanns annal, som så pålitelig at det ikke var verdt å 

tvile på at opptegnelsen om brann i Oslo i 1287 refererte til en hendelse som virkelig hadde funnet 

sted.36 Arkeologiske undersøkelser alene kan altså ikke fortelle oss annet en at det var en bybrann 

i Oslo en gang i løpet av siste halvdel av 1200- tallet, noe som ikke er spesielt oppsiktsvekkende 

da byen gjennom sin ca. 600 år lange eksistens var utsatt for minst 14 større bybranner, altså i 

gjennomsnitt en brann hvert 40. – 50. år.  

En gjenstand som ble funnet i det sjuende brannlaget krever likevel spesiell 

oppmerksomhet. I flismasser på ”Mindets tomt” ble det funnet en runekjevle med en 

oppsiktsvekkende runeinskripsjon. Kjevla er brukket i to og det har ikke lyktes å avgjøre hvor 

lang den har vært. Teksten er derfor avbrutt, både slutten og et stykke inne i teksten mangler. 

Aslag Liestøl, som arbeidet med å tyde runeinskripsjonene som ble funnet under utgravningene 

transkriberte inskripsjonen slik:  

”Vakat hefi ek alla nòtt. ok eigi [tekst mangler] stri�a nù, sem jarlsins menn [tekst 
mangler].”  

Oversatt til moderne norsk blir det: ”Vakt har jeg hele natta, og ikke [tekst mangler] slåss nå, når 

jarlsmennene [tekst mangler].37 Både funnstedet, dateringen (funnet i brannlaget fra siste halvdel 

av 1200 – tallet), og innholdet gjør det fristende å sette runekjevlen i sammenheng med konflikten 

mellom hertug Håkon og Alv jarl i 1287. At runekjevlen ble funnet i brannlag sju utelukker at den 

er yngre enn fra slutten av 1200- tallet. Bortsett fra erkebiskop Jørund som fikk jarlstittel i 1297, 

var Alv den siste i Norge med jarlstittel. Teksten kan ha blitt skrevet av en av hertugens menn og 

”jarlsmennene” kan være en henvisning til Alvs menn. At den ble funnet i Oslo gjør det også 

fristende å sette i sammenheng med et angrep på Oslo, utført av Alv jarls menn.  

Teksten i seg selv gir ikke mye informasjon. Liestøl mener likevel, ut i fra språklige 

kriterier at noen ting kan slås fast med sikkerhet. Situasjonen var aktuell da teksten ble skrevet og 

det var meningen at den skulle leses dagen etter. Det er imidlertid ikke mulig, basert på språklige 

kriterier, å tidfeste den mer nøyaktig enn fra 1100- eller 1200-tallet. Innenfor disse rammene er 

det en rekke historiske situasjoner i Oslo som runepinnen kan stamme fra. Runekjevla kan 

                                                 
34 Erik Schia, red., "Søndre Felt". Stratigrafi, bebyggelsesrester og daterende funngrupper., Bind 3, De 
arkeologiske utgravninger i Gamlebyen Oslo: 1987, s. 53, 93. 
35 Ibid., s. 83. 
36 Tor Sæther har i forbindelse med de arkeologiske utgravningene samlet og diskutert kildene som forteller om 
branner i Oslo, slik at de skriftlige kildene kan settes i sammenheng med arkeologiske bevis på branner. Sæther 
mener at Løgmanns annals nærhet i tid til den angivelige brannen (ca. 60- 70 år), gjør at vi ikke trenger å tvile på 
at det er snakk om en ordentlig hendelse. Sæther i Ibid., s. 27, 37. 
37 Gjenstand nr. G 4076, se Liestøl, Aslag i Schia, red., Feltet "Mindets Tomt". Stratigrafi, topografi, daterende 
funngrupper s. 214. 
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stamme fra slutten av 1100- tallet eller tidligere på 1200- tallet, da en rekke jarler hadde sete i 

Oslo. Tidligere på 1200- tallet oppsto det dessuten flere dramatiske konflikter som innebar 

konfrontasjoner, eller nestenkonfrontasjoner, med krigsfolk som kunne omtales som 

”jarlsmenn”.38 

Dersom vi likevel antar at runekjevla stammer fra en situasjon der Alvs ”jarlsmenn” har 

vært involvert, er runeteksten så generell at det ikke er mulig å plassere kjevla inn i en presist 

formulert hypotese angående konflikten, heller ikke gi den en rolle i et hypotetisk 

hendelsesforløp. At den ble funnet i Oslo betyr ikke at den nødvendigvis ble til i Oslo. Hertug 

Håkons menn kan ha støtt sammen med, eller vært i situasjoner der de nesten har støtt sammen 

med, Alv jarls menn i Borgarsyssel eller andre steder. Kjevla kan ha deretter ha blitt tatt med til 

Oslo der den senere har gått tapt i en brann. Slike diskusjoner blir imidlertid ren spekulasjon, mitt 

poeng er at runekjevla ikke gjør oss klokere i analysen av konflikten mellom Alv og Håkon, og 

heller ikke i spørsmålet om hvorvidt Alv angrep Oslo. Til det har vi for lite informasjon, og kjevla 

kan stamme fra for mange ulike situasjoner som er forenlige med det som står i den bevarte 

tekstbiten. 

Arkeologiske funn er altså så usikre at det er uråd å komme nærmere et svar på om det var 

en brann i Oslo i tiden da hertug Håkon og Alv jarl befant seg i konflikt. La oss derfor se nærmere 

på den eneste kilden som nevner brann i Oslo dette året, Løgmanns annal. Det ser ut til at Munch, 

Bull, Sæther og andre som har undersøkt denne kilden, har oversett et viktig kildekritisk problem 

som svekker annalens troverdighet. En rekke andre annaler inneholder nemlig en opptegnelse av 

en brann i Tønsberg i 1287. Det er ingen kilder som forteller at det har vært branner både i 

Tønsberg og i Oslo. 

Med unntak av Annales Vetustissimi nevner alle de andre annalene som inneholder en 

opptegnelse om av at Alv fanget Hallkjell, også brannen i Tønsberg. Løgmanns annal derimot, 

den eneste annalen som nevner en brann i Oslo, er også den eneste annalen som ikke nevner en 

brann i Tønsberg, med unntak av Annles Vetustissimi. At det brant i Tønsberg dette året må vi 

kunne regne som rimelig sikkert, da det nevnes i mange uavhengige kilder, om det har brent i 

Oslo er derimot usikkert. 

Som nevnt har avhengighetsforholdet mellom de islandske annalene ikke blitt 

tilfredsstillende kartlagt. Det partiet av Løgmanns annal der dette står, ble skrevet på 1360- tallet 

av den islandske presten Einar Havlidesson. Han baserte sin fremstilling på tidligere 

                                                 
38 Skule var ofte i Oslo som jarl i perioden 1216-1238. I 1218 sto Skules jarlsmenn og kong Håkons menn og 
våket på hverandre ei hel natt, og det brøt nesten ut konflikt. I 1240 var Jarlen Knut Håkonsson med i slaget mot 
Skules menn i Oslo i 1240. Mens kongens styrke skulle angripe Oslo fra Ekebergåsen, skulle Knut Jarl angripe 
med en mindre styrke fra sjøen. Kampen begynte tidlig på morgenen, og det er ikke urimelig at kongsmennene 
(eller noen av dem) kan ha vært våkne hele natta. Andre muligheter er Håkon Galen, Phillippus Simonsson, 
Sigurd Halvardsson, Erling Skakke og kong Sverres bror Eirik. Alle bar jarlsnavn og befant seg en eller flere 
ganger i Osloområdet. Liestøl i Ibid., s. 14f. 
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annalmateriale.39 En nærliggende hypotese er at han har begått en feil under overføringen av 

informasjon fra eldre tekster, og blandet sammen Oslo og Tønsberg. Vi kan ikke vite om han 

mente å sette den angivelige brannen i Oslo i sammenheng med at Alv tok Hallkjell til fange. Det 

er nærliggende å tenke seg at han ville skrevet de to opplysningene ned i en setning dersom det 

var tilfellet, noe han altså ikke gjorde. Samtidig er det spesielt at annalisten brukte en skrivemåte, 

”Brendr stadr j Oslo”, som tyder på at brannen var påsatt, en skrivemåte vi ikke møter i noen av 

annalene som nevner brann i Tønsberg. Det tyder på at han mente at dette ikke var en vanlig 

bybrann, men en del av de dramatiske begivenhetene han skildrer i de neste setningene. I den 

sammenhengen er det viktig å påpeke at annalisten åpenbart visste at Hallkjell ble drept dette året, 

og at det var et sammenstøt der 220 av Alvs menn ble drept, det går frem av teksten. Jeg mener 

derfor at den mest sannsynlige forklaringen på at Einar skrev at Oslo ble påtent er at han, bevisst 

eller ubevisst, konstruerte en sammenheng ut fra den informasjonen han fant i de eldre annalene 

han baserte seg på, og at han begikk en feil og blandet sammen Tønsberg og Oslo. 

Et argument som understøtter en slik hypotese er at det er sannsynlig at dersom Alv angrep 

Oslo og satte byen i brann, ville dette etterlatt seg flere spor i kildene. Det ville være en dramatisk 

begivenhet som burde være egnet til å vekke oppsikt. Likevel nevnes det verken direkte eller 

indirekte i noen andre kilder. Drapet på Hallkjell er som vi har sett nevnt i en rekke uavhengige 

kilder. I tillegg kommer at bare dette drapet trekkes frem som årsaken til at Alv ble landflyktig i 

brevet som Tore Håkonsson sendte til Edvard I.  

Jeg vil ikke konkludere sikkert med det ene eller det andre i spørsmålet om hvorvidt Oslo 

brant, og om brannen i så fall var forårsaket av et angrep utført av Alvs menn. Kildematerialet er 

så tynt at det ikke er mulig. Da undersøkelsene av arkeologiske funn ikke kan datere en brann 

nærmere enn til siste halvdel av 1200- tallet, og den eneste skriftlige kilden som nevner en brann, 

ser ut til å være resultatet av at annalisten har skrevet feil, vil jeg likevel hevde at det ene 

alternativet er mer sannsynlig enn det andre. Jeg vurderer det som mer sannsynlig at det ikke var 

noen brann i Oslo i 1287, enn at det var det. Det er også mer sannsynlig at Alv ikke angrep Oslo, 

enn at han gjorde det. 
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Hva kan vi så si med rimelig sikkerhet, på bakgrunn av de overnevnte kildene? Vi kan begynne 

med å slå fast at det har vært et voldelig oppgjør mellom styrkene til hertug Håkon og Alv jarl. 

Dette oppgjøret endte med Alvs nederlag, hans påfølgende fredløshet og flukt fra landet. 

                                                 
39 Løgmanns annal er betegelsen på et håndskrift har blitt skrevet av flere hender og som har hatt tilknytning til 
domkirken i Skålholt fra senmiddelalderen. Sannsynligvis har håndskriftet på et tidspunkt tilhørt Arne Oddssøn 
(1592 – 1665), som var lagmann, derav navnet på annalen. Den delen av annalen som omhandler Alvs periode 
har blitt identifisert som håndskriften til den nordislandske presten Einar Havlidesson, (ca. 1307 – 1393) Han var 
prest på Breidabolsstadr på Island, og knyttet til Hòlar bispesete. Teksten hans går frem til slutten av 1361, da 
fortsetter de til og med 1392, skrevet av andre skrivere, trolig etter diktat fra Einar. Se Storm, utg., s. XXIff.; 
Opsahl: s. 476. 
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Konflikten var over før 19. august 1287, da hertugen henvendte seg til tyske kjøpmenn og 

kunngjorde at freden var gjenopprettet. 

Et nøkkelnavn i disse hendelsene er Hallkjell Krøkedans som var hertug Håkons 

høvedsmann i Oslo. Før eller under disse stridighetene ble han fanget av Alvs menn. Etter en 

periode i fangenskap, ble han så drept på øya Isegran.40 Formuleringen i Arne biskops sagas, der 

det står at Hallkjell ble ”sveket” av Alv, er interessant. Det norrøne ordet ”svika” kan bety at noen 

har blitt utsatt for forræderi eller blitt lurt. Da Hallkjell, som var hertug Håkons høvedsmann i 

Oslo, ikke sto over Alv jarl i et hierarki, er det vanskelig å tenke seg at forfatteren av sagaen har 

ment at Alv begikk forræderi mot Hallkjell. Det er mer naturlig å lese setningen som at Alv på en 

eller annen måte har lurt Hallkjell, eller brutt en inngått avtale med han. 

På et tidspunkt, etter sammenhengen i annalene i etterkant av drapet på Hallkjell, ble Alv og 

de som hadde sverget troskap til han, lyst fredløse av kong Eirik Magnusson. Annalene sier ikke 

eksplisitt at drapet var årsaken, men det er grunnen som senere ble oppgitt av baron Tore 

Håkonsson, i brevet han sendte til kong Edvard av England. Av brevet går det som nevnt frem at 

Alv var landforvist på grunn av et drap.41 Forutsatt at vi kan stole på brevet som kilde, kan vi altså 

lese at det var et drap som var grunnen til at Alv var blitt landsforvist. Da det i de islandske 

kildene står at Hallkjell Krøkedans ble drept av Alv, er det vanskelig å tenke seg at det kan ha 

vært snakk om et annet drap. 

Etter å ha blitt lyst fredløse har 220 av Alvs krigsmenn (sveitunger) blitt drept. Dette tallet 

er det verdt å feste lit til. Tallet 22042 er så presist at det er grunn til å tro at annalisten som skrev 

det ned, visste at det var akkurat så mange.43 Det høye antall drepte tyder på at det har foregått 

åpne kamper. Det er også inntrykket man får av hertug Håkons kunngjøring, han skriver som vi 

har sett at freden er gjenopprettet, noe som tyder på at det har vært åpen ufred.44 De trenger 

imidlertid ikke ha i kamp. De islandske annalene forteller at Alv og alle som fulgte han ble lyst 

                                                 
40 Trolig satt han fanget på Valdisholm, dette er imidlertid usikkert. Se kapittel 1. 
41 RNII:549. 
42 Munch oppgir feilaktig at det var 260. Munch, 4:2, s. 138. 
43 Det er ofte vanskelig å fastslå størrelsen på hærer i middelalderen basert på de tall som oppgis i kildene. Det 
skyldes at tallene gjerne var ment som symbolske størrelser, snarere enn som en angivelse av det faktiske antall 
menn hærene besto av. De tallene man møter er ofte store overdrivelser med den hensikt å vise at en hær var 
stor. Selv hærledere var sjeldent opptatt av nøyaktige antall. Imidlertid er det ofte grunn til å feste lit til lave tall, 
da disse ikke på samme måte ble brukt som symbolske størrelser. Lave og spesifikke tall kan videre tyde på at 
antallet var kjent fordi soldatene skulle betales. J. F. Verbruggen, The art of warfare in western Europe during 
the middle ages. From the eight century to 1340. Woodbridge 1997, s. 6f. Tallet som oppgis i de islandske 
annalene, 220, et uvanlig spesifikt tall sammenlignet med andre norske kilder. Det kan tyde på at antallet var 
kjent fordi de døde ble telt etter at de var blitt drept. En annen mulighet er at dette var de engelske leiesoldatene, 
de såkalte ”fiportungar”, som Alv hadde vervet i England. At de var leiesoldater betyr at de har inngått et 
kontraktsforhold med Alv, det gjør det rimelig å anta at antallet var kjent. Kildematerialet tillater imidlertid ikke 
annet enn spekulasjoner angående hvem de 220 døde sveitungene var. 
44 Munch mener det er tydelig at det har stått et slag, da det ”…ikke er tænkelig at saa mange Mænd bleve 
henrettede eller aflivede med koldt Blod, maa de være faldne i en kamp.” Munch, 4:2, s. 138. Denne antagelsen 
bunner ikke i en kildekritisk vurdering, men speiler nok først og fremst Munchs positive syn på den norske 
kongemakten. 
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fredløse av kongen. Det innebar det at de kunne drepes uten at dette var ulovlig. At de således kan 

ha blitt nektet grid og drept er ikke utenkelig. 

I tillegg til de 220 krigsmennene ble ni av Alvs menn fanget og hengt, en av dem en 

navngitt person, Aslak Skjenker. Navnet er interessant, at han er navngitt tyder på at han har vært 

en kjent person, og det er naturlig å tenke seg at han har vært en av de edsvorne menn som 

utgjorde Alvs hird. Som vi har sett hadde Alv som jarl rett til å holde egen hird. En ”skjenker” 

eller en ”munnskjenk” i kongens hird utgjorde sammen med drottseten den hirdklassen som ble 

kalt ”skutilsveiner”. Etter mer selvstendige adelsmenn som fungerte som kongens rådgivere, 

utgjorde skutilsveinene hirdens toppsjikt. Ifølge hirdskråens bestemmelser var de ansvarlige for 

det daglige vaktholdet rundt kongen.45 Tilnavnet ”Skjenker” gjør det derfor naturlig å tenke seg at 

Aslak har vært en av Alvs mest betrodde menn, en av nøkkelpersonene i jarlens hird. 

Kildene jeg ovenfor har gjennomgått, kan fortelle oss om oppgjørets gang, men i seg selv 

forteller de lite om konfliktens årsaker. Jeg har tidligere argumentert for at Alv opptrådte på vegne 

av kongen og i kongemaktens interesser, både under konflikten med de tyske stedene og som 

sendemann i England. At han nå havnet i en konflikt som utartet seg til et sammenstøt som endte 

med at han måtte forlate landet, tyder i seg selv på at noe hadde forandret seg. Spørsmålet blir da 

om noe hadde skjedd i hans fravær i England sommeren og høsten 1286, som forandret 

premissene for hans maktposisjon. Det er da naturlig å undersøke om noe hadde forandret seg i 

forholdet til Erik Klipping. 
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Det finnes ingen kilder som forteller om voldelige sammenstøt mellom nordmenn og dansker i 

1286. Sjøkrigen i 1284 og de norske angrepene på danskekysten i 1285, har etterlatt seg tydelige 

spor i kildematerialet. At det ingen steder fortelles om sammenstøt i 1286, tyder derfor på at slike 

ikke fant sted. Dette til tross for at både det mislykkede utbudet på Island og vervingen av 

leietropper i England var ledd i krigsforberedelser mot den danske kongemakten. Hadde en 

fredsavtale blitt inngått? 

Her er det nødvendig å gripe noe tilbake i tid, til møtene som ble holdt sommeren 1285. I 

primærkildene fra møtet på Gullbergshed, 3. juli 1285, går det frem at det ble planlagt et fremtidig 

møte mellom de tre nordiske kongene, Eirik Magnusson, Erik Klipping og Magnus Ladulås. Dette 

møtet skulle holdes 1. juli 1286, også dette på Gullbergshed. Saker som ikke ble behandlet på 

møtene i 1285 (på Gullbergshed og i Kalmar) skulle avgjøres her, og den svenske kongen skulle 

også på dette møtet fungere som dommer.46 I en kunngjøring utstedt under møtet på Gullbergshed 

3. juli 1285, informerte den svenske kongen om at også tyske byer som på dette tidspunktet hadde 

ubehandlede klager, kunne sende representanter med gyldig mandat til dette fremtidige møtet.47 

                                                 
45 Helle, Norge blir en stat, s. 201.; Hirdloven, s. 207. 
46 RNII:393 
47 RNII:394 
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Som vi har sett ser det verken ut til at den danske kongen var til stede i egen person eller var 

representert ved fullmektige under møtet på Gullbergshed i 1285, der dette ble avtalt. Det er 

derfor naturlig å forstå den danske kongens planlagte tilstedeværelse ved neste års møte, som et 

forslag fremmet av en av de partene som var representert, uten at man visste om man ville få den 

danske kongen med på det eller ikke. Jeg mener det mest rimelige er å forstå forslaget som et ledd 

i de norske forsøkene på å oppnå fred med Erik Klipping. Den danske kongens tilsynelatende 

uvilje til å inngå fred skyldes som vi har sett hans vanskelige situasjon i Danmark og hans 

kompliserte forhold til medlemmene av landefredsforbundet. Vi kan ikke vite hvor mye man i 

Norge visste om den kompliserte situasjonen den danske kongen befant seg i, heller ikke om man 

forsto den danske kongens beveggrunner til ikke å inngå fred. Det er likevel rimelig å anta at det 

må ha hersket en viss forvirring angående forholdet til den danske kongen på dette tidspunktet.48 

Den norske kongemakten hadde møtt gjentatte vanskeligheter i forsøkene på å få den danske 

kongen til å inngå fred. Han hadde avslått det første norske fredsfremstøtet, våren 1285, og unnlatt 

å stille på fredsmøtet på Gullbergshed, senere samme sommer.  

Det er i et slikt lys den norske presspolitikken bør forstås. Slik kan også de norske 

krigsforberedelsene i 1286 forklares. Selv om man hadde åpnet for at den danske kongen kunne 

delta på neste års fredsmøte, hadde man ingen garanti for at han ville stille. Gitt den danske 

kongens tidligere uvilje til å inngå fred var det tvert om grunn til å tro at han ikke ville komme. 

Det var ingen grunn til å anta at han ville være villig til å inngå fred uten at han ble presset 

ytterligere. Derfor ble det planlagt fortsatte angrep rettet mot danskekongens territorium. Dette var 

en fortsettelse på den presspolitikken kongemakten, med Alv Erlingsson i en sentral rolle, førte 

mot Erik Klipping. Målet var som nevnt å presse danskekongen til fred. Ved å kunngjøre 

planleggingen av et nytt fredsmøte neste år ga man likevel den danske kongen mulighet til å ta 

initiativ til fred dersom han skulle finne at det var i hans interesse.49 Slik var altså situasjonen da 

Alv, utstyrt med kongelig fullmakt, reiste fra Norge våren 1286. 

Ble det så holdt et møte sommeren 1286, der Erik Klipping var representert? Historikerne 

har vært uenige, og det finnes ingen bevarte kilder fra et slikt møte. Bendixen antar at møtet aldri 

fant sted.50 Munch mener et møte ble holdt, men at den danske kongen ikke møtte.51 Helle holder 

                                                 
48 At det i nabolandene hersket forvirring om danskekongens situasjon er naturlig ettersom situasjonen i 
Danmark var kaotisk og raskt skiftende. Det går også frem av vernebrevet utstedt av Magnus Ladulås for Jon 
Lille (RNII 389) til møtet på Gullbergshed 3. juli 1285, at han forventet at den danske kongen skulle være 
representert, men at representantene likevel ikke møtte opp til møtet. 
49 Narve Bjørgo har poengtert at det var vanlig å kombinere begrensede militære operasjoner med diplomatiske 
fremstøt. Ved å vise militær makt styrket man sin forhandlingsoperasjon. Narve Bjørgo, "Mellomalderens norske 
utanrikspolitikk. Refleksjonar krig eit forskningsfelt.," i Festskrift til historisk institutts 40-års jubileum red. 
Edgar Hovland Geir Atle Ersland, Ståle Dyrvik, Historsik institutts skriftserie Bergen Universitetet i Bergen, 
1997, s. 37. 
50 Bendixen, s. 79. 
51 Munch, 4:2, s. 132. Han mener den danske kongen ikke var til stede fordi det ble holdt danehoff 2. juni, og en 
annen kilde forteller at kongen var i Odense 17. august. Det er en lite overbevisende argumentasjon, da dette 
ikke utelukker at kongen kunne ha deltatt på et felles kongemøte etter at danehoffet var avsluttet og før han dro 
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muligheten for at et slikt møte kan ha funnet sted åpen, men karakteriserer kildegrunnlaget for en 

slik antagelse som svakt.52 Det finnes imidlertid flere kilder som indirekte kan tolkes slik at et 

møte ble holdt. Munch påpeker at Loft Helgesson og andre islendinger som befant seg i Bergen, 

seilte til Viken om våren 1286. Loft Helgesson møtte kongen i Tønsberg 23. juni. Som Munch har 

påpekt er det nærliggende å tenke seg at islendingene har deltatt på en stevneleidang i forbindelse 

med et kongemøte. I tillegg kommer at fem norske biskoper og biskop Brynjolf av Skara, befant 

seg i Lødøse 10. juli. At de seks biskopene oppholdt seg i Sverige sammen kan tyde på at de 

hadde deltatt på et kongemøte.53 

De overnevnte kildene sannsynliggjør at kong Eirik Magnusson var til stede på et møte i 

Sverige sommeren 1286, det interessante i denne sammenhengen er imidlertid først og fremst 

hvorvidt Erik Klipping deltok på et slikt møte. To kilder gjør det rimelig å anta at han gjorde det. 

Ericus Olai redegjør for en rekke brev som stammer fra Magnus Ladulås’ tid. Av teksten går det 

frem at han har hatt tilgang til et nå tapt dokument, der kongene av Danmark og Norge har innsatt 

kong Magnus av Sverige som dommer i saker som gjelder de to. Da den norske og den danske 

kongen ikke møttes under møtene på Gullbergshed og i Kalmar i 1285, er det nærliggende å 

trekke den slutning at det dokumentet Ericus Olais har hatt tilgang til, stammet fra et norsk-dansk 

forliksmøte i 1286.54  

Den andre og viktigste kilden som kan underbygge at Erik Klipping deltok på et slikt møte, 

er en passasje i Arne biskops saga.  Der står det at det hadde blitt ført forhandlinger mellom den 

danske og norske kongemakten mens Gudmund Hallsson var på Island med kongens 

leidangsutbud: 

…toku teir Nor(eg) um hausted. To var ta adur sætt efnud millum rìkianna og vard eige 
bardage j bräd.55 

Sagaen oppgir ikke eksplisitt hva som var innholdet i forhandlingene, men det er tydelig at de 

hadde ledet til det resultat at det ikke ble noen krigsaksjoner med det første. 

På grunnlaget av disse kildene mener jeg det er overveiende sannsynlig at et fredsmøte fant 

sted på sommeren 1286, og at det her ble inngått fred mellom den norske og den danske 

kongemakten. 

Både Munch og Yrwing mener at ble inngått fred mellom de to kongemaktene i 1286. De 

setter begge denne fredslutningen i sammenheng med det brevet grev Jakob utferdiget 17. oktober 

1286, der han bekreftet å ha vært til stede under skiftet av arven til de fire Plovpenningdøtrene. De 

                                                                                                                                                         
til Odense. Møtet var avtalt å holdes 1. juli 1286, altså en måned etter danehoffet og fem uker før kongen var i 
Odense.  
52 Helle, Norge blir en stat, s. 335. 
53 Munch, 4:2, s. 132f. 
54 Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 143. 
55 Arne biskops saga kap. CXI s. 139. Oversatt til moderne norsk lyder pasasjen: ”…dro til Norge på høsten. Da 
var det tidligere gjort forberedelser til forlik/ enighet mellom rikene, og det ble ikke strid/kamp så snart. (sætt 
kan oversettes med forlik eller overnenskomst. Se Johan Fritzner, Ordbog over det gamle norske sprog Oslo 
1954.. Bardage med strid eller kamp. Se Leiv Heggstad, Norrøn ordbok Oslo 1975.. 
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tolker dette brevet dithen at den danske kongen på dette tidspunktet hadde gitt etter i den 

angivelige arvestriden med den norske enkedronningen. De mener begge at det på sommeren må 

ha blitt holdt et møte som har resultert i at danskekongen forandret innstilling og at de fire 

Plovpenningdøtrenes gods ble skiftet 17. oktober. Det skal være grunnen til at det nå ble inngått 

fred.56 Jeg er som tidligere nevnt uenig i Munchs og Yrwings hypotese om at arvespørsmålet var 

kjernen i konflikten mellom de to kongehusene. Brevet fra grev Jakob kan forklares på annen 

måte enn at den danske kongen skal ha forandret innstilling angående arvespørsmålet. Det kan rett 

og slett leses som en del av det formelle etterspillet av dommen som den danske hoffdagen avsa 

allerede under hoffdagen i 1284. Det er ingen kilder som understøtter antagelsen om at den danske 

kongen la hindringer i veien for at den norske enkedronningen kunne ta hånd over sin farsarv. Det 

er heller ingen kilder som tyder på fortsatt konflikt angående arvespørsmålet etter domsavsigelsen 

i 1284, i resten av Erik Klippings levetid. 

Årsaken til krigen lar seg bedre forklare ut fra den danske kongens kompliserte forhold til 

de tyske fyrstene i landefredsforbundet, og med den danske kongens vanskelige situasjon i 

Danmark. Forklaringen på at det nå ble inngått fred kan også søkes i den danske kongens 

situasjon i Danmark. Den danske kongens situasjon sommeren 1286 var nemlig helt annerledes 

enn den hadde vært da han avslo de norske fredsfremstøtene året før. Mens det ble inngått fred 

sommeren 1285, mellom den norske kongemakten og de tyske kjøpstedene, var den danske 

kongen opptatt med å bevare kontrollen over den danske kongemakten. Ett år senere hadde han 

gått seirende ut av konflikten med hertug Valdemar og hans kongemakt så med det ut til å være 

foreløpig sikret.57 Med kongemakten sikret og feiden med hertug Valdemar avsluttet, kunne 

kongen rette oppmerksomheten mot forholdet til den norske og den svenske kongemakten.58 

Verken den danske, svenske eller norske kongemakten, og heller ikke de tyske stedene, hadde på 

dette tidspunktet interesse av fortsatt konflikt. 

Basert på overnevnte faktorer og det faktum at det ikke finnes spor i kildene etter 

krigsoperasjoner, finner jeg det overveiende sannsynlig at Erik Klipping enten var personlig til 

stede eller var representert ved et møte sommeren 1286, og at det på dette møtet ble inngått fred 

mellom den norske og den danske kongemakten. Representantene for den norske kongemakten 

må imidlertid ha oppfattet dette som et brudd med danskekongens tidligere politikk, ellers hadde 

de ikke kort tid i forveien iverksatt forberedelser til fortsatte krigsoperasjoner mot dansk 

territorium. Dette omslaget i den danske kongens politikk må ha skjedd etter møtet som ble holdt i 

Tønsberg i slutten av mars 1286, der flere stormenn må ha deltatt. Det var etter alt å dømme under 

dette møtet at det ble bestemt at Alv skulle reise til England og verve leietropper som skulle 

                                                 
56 Munch, 4:2, s. 132f. Yrwing, Kungamordet i Finderup, s. 142. 
57 Jeg drøfter dette i kapittel 3. 
58 Samtidig er det rimelig å tenke seg at de tyske stedene ikke hadde interesse av en fortsatt krigstilstand mellom 
kongene av Norge og Danmark, det ville legge hindringer i vegen for fri handel og gjøre sjøen utrygg. Uten at 
det finnes kildebelegg som kan underbygge det er det ikke urimelig å tenke seg at de tyske forhandlerne arbeidet 
aktivt for å få oppnå en fredstilstand mellom de to kongerikene. 
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brukes mot Erik Klipping, og at Gudmund Hallsson skulle reise med det kongelige utbudet til 

Island. Det ser altså ut til at en uventet fredsslutning har kommet i stand etter at Alv forlot landet.  

Sannsynligvis uvitende om at en slik avtale var blitt inngått drev Alv vervinger av engelske 

krigsfolk som var ment å operere under hans ledelse, på vegne av kong Eirik Magnusson, i en 

fortsatt presspolitikk mot Danmark.59 Da han vendte tilbake til Norge på høsten 1286, var 

krigstilstanden mellom de to kongehusene erstattet av en fredsavtale. Det danner bakteppet for 

den utviklingen som førte til at han forlot landet som fredløs, ett år senere. 
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Kildematerialet tyder på at det var mellom hertug Håkon og Alv konflikten utspilte seg. At 

kongen ble involvert går frem av at han lyste Alv fredløs, men det er ingen kilder som tyder på at 

han tok noen del i stridighetene i seg selv. Hertugens motiver for fiendskapet til Alv har tidligere 

vært forsøkt forklart ut fra hans rolle som deltakende i riksstyringen. Man har ment at hertugen 

var prinsipielt uenig med Alvs utenrikspolitiske linje, og at han var mot utnevnelsen av Alv til 

jarl. I det følgende vil jeg undersøke de kildene som vitner om konflikten mellom de to, for å 

undersøke hvordan hertugens motiver best kan forklares. Det er da nødvendig å gripe noe tilbake i 

tid, til de første aktive politiske handlinger Håkon foretok seg som myndig hertug. 

Hertug Håkon tar avstand fra Alv i 1285 

Hertug Håkon ble etter alt å dømme myndig i april i 1284.60 Nå fikk han styringskontroll over 

hertugdømmet med Oslo som maktsentrum.61 Han hadde tidligere opptrådt ved siden av kong 

Eirik i flere kongelige dokumenter, blant annet i den kunngjøringen som ble utstedt etter det mye 

omtalte byvedtaket i Bergen i 1282. Da var han imidlertid bare 12 år, umyndig og kan ikke ha 

spilt en selvstedig rolle. Det var først under fredsforhandlingene mellom kong Eirik og de tyske 

stedene, sommeren 1285, at han dukker opp i kildene som selvstendig politisk aktør. Hans første 

selvstendige politiske handlinger innebar å ta avstand fra Alv Erlingsson. 

Det første dokument vi vet at er utferdiget av Håkon selv, er en kunngjøring fra 29. august 

1285. I kunngjøringen står det at hertugen nå som det igjen har blitt gjenopprettet fred etter 

konflikten mellom nordmenn og tyskere, har gitt påbud til borgherren i Oslo, Hallkjell Krøkedans, 

om å ta vennlig imot alle tyskere. De skal nyte alle de rettigheter de hadde under hans far og 

farfars tid. Dette er i tråd med de bestemmelser forhandlerne ble enige om under fredsmøtet på 

Gullbergshed tidligere på sommeren. Formuleringen er identisk med den i forliksbrevet som ble 

                                                 
59 At Alv, som det fremgår av kildene, var i nesten kontinuerlig bevegelse på reisen, gjorde det ikke lett, dersom 
det ble forsøkt, å sende beskjed etter han om ikke å verve soldater. 
60 Kong Eiriks myndighetsalder ble regnet fra 14 års alder, det er ingen grunn til å tvile på at det samme gjaldt 
broren. Hertug Håkon ble døpt 12. april 1270, det tilsier at han fylte 14 år kort tid før denne datoen i 1284. Se 
Helle, Konge og gode menn, s. 336. 
61 Det er ingen kilder som tyder på at hertugdømmet før dette ble styrt som en selvstendig enhet, administrativt 
atskilt fra resten av riket. Det er altså etter at hertugen ble myndig at hertugdømmets faktiske utskillelse ble 
virkeliggjort. Se Ibid., s. 335.  
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utferdiget i kong Eiriks navn 3. juli. En formulering i brevet gjør det imidlertid til noe mer enn en 

formalitet i etterkant av fredsforhandlingene. Hertug Håkon understreket nemlig i kunngjøringen 

at han selv ikke hadde hatt noe med konfliktene å gjøre:  

…Cum inter Normannos et Theutonicos pro tempore maior fuerit exorta dissensio […] nec 
in hoc nos partem habere recognoscimus , et […] pax et concordia nunc est inter nos 
reformata, volumnes eandem vobiscum et cum nostris ubicumque locorum in ducatu nostro 
et districtu ipsos applicare seu transire vel moriam trahere contigerit, firmiter et 
inuiolibiliter obseruare…62 

Det er ikke bevart noen lignende kunngjøring eller brev fra kong Eirik, heller ikke fra noen som 

representerte Bergen eller andre av rikets byer på samme måte som Håkon representerte Oslo. Det 

ser ut til at hertugen utstedte dette brevet på eget initiativ. At kjøpmennene igjen kunne seile til 

Norge og nyte sine gamle rettigheter ble jo bestemt allerede under møtet på Gullbergshed tidligere 

samme sommer. Slik sett var brevet overflødig da det bare inneholdt bestemmelser som tyskerne 

allerede var kjent med. Brevet viser derfor at tyske kjøpmenns tilstedeværelse i Oslo ble vurdert 

som viktig. 

Det neste dokumentet hertugen utstedte var en kunngjøring på norsk, vedrørende samme 

sak. Også dette dokumentet er det naturlig å lese som noe mer enn det formelle etterspillet etter 

fredsslutningen med stedene. Nå tok han enda sterkere avstand fra krigen. Kort tid etter at de 

norske forhandlerne returnerte til Norge etter møtet i Kalmar i oktober 1285, kunngjorde han sin 

tilslutning til det som hadde blitt bestemt. I kunngjøringen gjentok han de fire punktene i 

kalmardommen som gjaldt de fremtidige handelsforhold mellom tyskere og nordmenn. Også dette 

dokumentet er det imidlertid naturlig å lese som noe mer enn det formelle etterspillet etter 

fredsslutingen. Brevet åpner nemlig med følgende formulering: 

�hesse rettergierd gierdi Magnus konungr i Suia rychi i Calmarum mellom konungsenns i 
Norgie och �yskara manna om �at, som herra Alffuer haffde misgjort wider �at […]63 

Dette var en kunngjøring på norsk, henvendt til hans egne undersåtter, øyensynlig med den 

hensikt å gjøre kjent de bestemmelsene Kalmarmøtet hadde resultert i. Ved å skrive inn Alv på 

denne måten markerte hertugen avstand fra Alv Erlingsson samtidig som han karakteriserte hans 

handlinger som misgjerninger.64   

                                                 
62 DN5:15. Oversatt til norsk lyder passasjen slik: ”…Fordi det i lang tid har vært opptent konflikt mellom 
nordmenn og tyskere […] og vi ikke innrømmer å ha hatt noen del i dette, og fordi […] fred og enighet nå er 
gjenopprettet mellom oss, vil vi la den samme freden gjelde mellom dere og våre undersåtter over alt og alle 
steder i hertugdømmet vårt og distrikt, enten det (hertugdømmet) skulle forbli eller opphøre skal vi fast og uten å 
bryte det respektere dette…” Angående dateringen av dette brevet, se Ibid., s. 335f. 
63 Harttung, s. 109. Den teksten som Harttung har gjengitt inneholder en rekke språklige feil som skyldes at den 
har blitt skrevet av rundt århundreskiftet 1500-1600. Den som skrev det av forsøkte å modernisere språket og 
derfor forandret på flere av de norrøne skrivemåtene. Av de brevene og dokumentene som har sammenheng med 
forhandlingene som ble ført, er dette det eneste som nevner Alv Erlingsson. 
64 Utgiverne av Regesta Norvegica (RNII403) har valgt å bruke ordet ”forbrytelser” om Alvs handlinger, i 
parafraseringen av dette brevet. Det er ikke den eneste måten å lese teksten på. Ordet ”forbrytelser” impliserer at 
noen har brutt regler eller inngåtte avtaler. Hertugen skriver ikke at Alv er en forbryter. Jeg mener det er mer 
naturlig å oversette passasjen slik: ”Denne retsavgjørelsen gjorde Magnus, konge av Sverige, i Kalmar, mellom 
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Hertugens avstandtagen i disse brevene, fra den krig som Alv Erlingsson hadde spilt en 

ledende rolle i, må forstås som aktive politiske handlinger. Det er viktig å understreke at hertugen 

åpent gjorde dette samtidig som Alv var en fremtredende politisk figur i riket. Alv hadde på dette 

tidspunktet enda ikke mottatt jarleverdigheten. Heller ikke hadde han vært med på de drøftelsene i 

Tønsberg som førte til at han reiste til England og at det ble budt ut leidang på Island. At hertug 

Håkon åpent anklaget Alv for å ha begått misgjerninger på et tidspunkt da Alv hadde en ledende 

rolle som beslutningstaker og militær leder i riket, viser med tydelighet at det politiske miljøet i 

Norge må ha vært fraksjonert. Forholdet mellom Alv Erlingsson og Håkon Magnusson kan ikke 

ha vært godt. 

Som det går frem av hertugens to ovennevnte brev, eksisterte det en åpen uenighet mellom 

Alv og Håkon allerede i kjølvannet av fredsavtalen som ble inngått mellom kong Eirik og de tyske 

forhandlerne, sommeren og høsten 1285. Det er naturlig å spørre seg hva som var hertug Håkons 

motiv for å ta avstand fra den krigen som hadde blitt ført mot de tyske stedene. Etter P. A. Munch 

har det vært vanlig å hevde at han var prinsipielt uenig i den utenrikspoliske linjen som var blitt 

ført av blant andre Alv. Det er imidlertid flere faktorer som peker mot at han hadde en prinsipiell 

annen holdning til utenrikspolitiske spørsmål. Kort tid etter at han hadde utstedt de to ovennevnte 

kunngjøringene, var han med på å utstede beskyttelsesbrevet til de danske stormennene som søkte 

tilflukt ved det norske hoffet etter å ha blitt dømt for mordet på Erik Klipping. Det førte til ny krig 

med den danske kongemakten. Som konge førte han dessuten en politikk som hadde som mål å 

redusere hansaens innflytelse i Norge. Jeg mener det er mer formålstjenelig å lete etter motivene 

hans for å ta avstand fra Alv, i den realhistoriske konteksten han befant seg i da han beseglet de to 

brevene.  

Krigens konsekvenser for Oslo 

Håkon ble myndig og tok over styringen av hertugdømmet på et tidspunkt da riket befant seg i 

krig med de tyske kjøpstedene. Jeg har tidligere argumentert for at den bergenske byvedtekten i 

1282 var resultatet av lokalt konfliktstoff mellom fastboende og vintersittere i Bergen, altså ikke 

en planlagt omlegging av rikets handelspolitikk overfor tyske kjøpmenn. Vedtekten fikk likevel 

konsekvenser for hele riket. Konsekvensene må ha medført problemer for stormenn og øvrig 

befolkning også på Østlandet. Den påfølgende konflikten innebar kapringer, blokade og forbud 

for norske handelsskuter mot å handle i Danmark og Tyskland. Handels- og fiskeskip ble sperret 

ute fra markedene i Skåne og tyske kaperskip gjorde farvannene utenfor den norske kysten 

utrygge. Dette må ha medført økonomisk tap for den del av befolkningen på Østlandet som hadde 

direkte eller indirekte interesser i handel og fiske. 

Selv om tyske kjøpmenn på denne tiden hadde tatt over en vesentlig del av 

utenrikshandelen, har det blitt påvist at et norsk byborgerskap, blant annet i Oslo, fortsatt drev 
                                                                                                                                                         
kongen i Norge og tyske menn, om det som herr Alv har misgjort mot dem […]”. Håkon anklager altså Alv for å 
være en normbryter, ikke en lovbryter. 
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selvstendig utenrikshandel, først og fremst med England og Skånemarkedet. Norske stormenn og 

kirkelige institusjoner eide dessuten skip som seilte med varer til og fra både England og 

Østersjøstedene. Samtidig som disse ble hindret i å seile til utenlandske havner og markedet i 

Skåne, sluttet tyske kjøpmenn å komme til Oslo. En av inntektskildene for de overnevnte 

gruppene var leieinntektene fra bygårder som ble leid ut til tysktalende kjøpmenn.65 I tillegg 

kommer at detaljvarehandelen var dominert av norske aktører. Da de utenlandske kjøpmennene 

sluttet å komme ble det umulig for disse å selge unna varer de satt med. 

Det er illustrerende at de to største godseierne i Oslo, Mariakirken og domkirken, til 

sammen eide flere hundre gårder, eller deler av gårder i Oslos oppland. I tillegg bodde det flere 

andre godseiere i Oslo og i området rundt. Leilendingene betalte landskyld i form av store 

mengder mjøl, smør og andre varer som var blitt produsert på gårdene i løpet av sommeren og 

høsten. Når snøen kom ble varene transportert inn til Oslo på sleder, der skulle alt være betalt 

senest innen julaften. Landskylden som gårdene måtte betale utgjorde omtrent en seksdel av 

gårdens totale produksjon, og var den enkeltstående største økonomiske byrden bøndene ble 

pålagt.66 Dette førte til at en mengde naturalievarer ble brakt inn til Oslo. For at godseierne skulle 

kunne omgjøre varene til penger var de avhengige av varebytte med kjøpmennene i byen. Da de 

utenlandske kjøpmennene sluttet å komme på grunn av blokade og krig i 1284 og 1285, må det ha 

medført at store mengder mel, smør, huder, korn, og malt ble liggende i Oslo, uten at de som eide 

varene var i stand til å omgjøre verdier til penger. I seg selv må det ha ført til et betydelig 

økonomisk tap for de involverte. I tillegg ble det vanskelig å betale prester, svenner og arbeidsfolk 

som skulle ha lønn betalt i klingende mynt.67 

Aktører i Oslo-området som hadde interesser i varebytte og fiske, opplevde derfor 

problemer og økonomisk tap på grunn av en konflikt de i utgangspunktet ikke hadde noe med å 

gjøre. Dette pågikk samtidig som hertug Håkon ble myndig og tok over den direkte styringen av 

Oslo, våren 1284. Som ansvarlig leder for en stor del av befolkningen på Østlandet, danner det 

bakteppet for hans første aktive politiske handlinger. 

Hvem var ansvarlig for å finansiere utgiften Kalmardommen medførte? 

Det er mitt syn at den situasjonen som hadde oppstått – at det hadde brutt ut krig med stedene, at 

den danske kongemakten ble involvert, og at den norske kongemakten ble dømt til å betale 

erstatning - var uforutsette konsekvenser av politiske vurderinger gjort av aktørene som handlet på 

vegne av den norske kongemakten. Situasjonen var verken planlagt, ønsket eller forutsett. Brevet 

som ble sendt til stedenes representanter våren 1283, klargjorde at norsk lov gjaldt i Norge, også 

for tyske kjøpmenn. Alvs krigføring hadde til hensikt å vise norsk makt overfor medlemmene av 

det Rostockske landefredsforbundet, da disse igangsatte en blokade og gikk til krig. Målet var å 

                                                 
65 Helle, Norge blir en stat, s. 174. 
66 Arnved Nedkvitne og Per G. Norseng, Middelalderbyen ved Bjørvika Oslo 2000, s. 157f. 
67 Ibid., s. 162. 
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presse dem til å gi opp blokaden og slutte fred. At den norske kongemakten måtte gå med på å 

betale en betydelig sum i erstatning for å få en ende på konflikten, satte kongemakten i en 

vanskelig, og viktigere i denne sammenhengen, uforutsett situasjon. Det er ingen grunn til å anta 

at det var tatt en avgjørelse om hvordan denne utgiften skulle finansieres og deles, i forkant av 

forhandlingene med de tyske stedene i 1285. Etter at dommen hadde falt reiste Alv til England for 

å skaffe til veie den nødvendige pengesummen, men lånet som ble tatt opp av Edvard I, skulle 

betales tilbake innen to år.  

Erstatningssummen på 2000 mark sterling var en betydelig utgift for den norske 

kongemakten. Som tidligere nevnt tilsvarte det 2/3 av de inntekter den norske kongemakten kunne 

forvente å tjene på sine samlede faste skatteinntekter på ett godt år. (Dette regnestykket inkluderer 

inntektene fra det som i 1287 utgjorde de to fyrstedømmene på Østlandet.) Det er ingen 

bestemmelser i hirdskråen som regulerte hvordan en slik utgift skulle deles blant de tre norske 

fyrstene og rikets øvrige stormenn og befolkning. Skulle alt finansieres av kronens inntekter, eller 

skulle norske stormenn bidra med private midler? Skulle de to fyrstene på Østlandet, hertug 

Håkon og Alv jarl, betale hver sin del? De to fyrstedømmene utgjorde til sammen en stor del av 

det norske riket. De ble utad sett som en naturlig del av det norske riket, samtidig kunne de 

betraktes som mer eller mindre selvstendige fyrstedømmer. I følge hirdskråens bestemmelser 

hadde de en mer eller mindre uavhengig økonomi. Forholdet til kronen var først og fremst definert 

gjennom et militært kontraktsforhold. Det åpner for forskjellige tolkninger av hvordan det var 

naturlig å fordele utgiften mellom kong Eirik, hertug Håkon, Alv jarl og de øvrige aktørene i det 

norske kongeriket. Dette problemet kunne forstås forskjellig også i samtiden og ulike aktører 

kunne ha ulike syn på saken. 

Hertug Håkons motiver for fiendskapet med Alv 

Hertugen markerte to ganger at han ikke hadde tatt del i konfliktene som var årsaken til at 

kongemakten måtte betale 2000 mark sterling. Første gang etter fredsmøtet i Gullbergshed, da det 

nok ble klart for de norske forhandlerne som var til stede at kongemakten måtte betale en 

erstatning til stedene. Andre gang etter at forhandlingene i Kalmar var over, da den norske 

kongemakten ble dømt til å betale 2000 mark sterling. Hertugens markeringer kan forklares med 

to forskjellige hypoteser. Kunngjøringene kan ses, slik tidligere forskning har lest dem, som en 

markering av at hertugen var prinsipielt uenig i den utenrikspolitiske linjen som hadde blitt ført. 

Dette høver imidlertid dårlig med kildene og den politikken Håkon senere førte. En mer 

sannsynlig hypotese er at hertugen på denne måten posisjonerte seg i forhold til det kommende 

spørsmålet om hvordan utgiften skulle deles blant aktørene i det norske kongeriket.  

Som hertug av Oslo var han øverste leder i et fyrstedømme som hadde blitt rammet av 

krigen, mens krigens utløsende årsaker hadde vært konflikt i Bergen. Da kongemakten stilte seg 

bak byvedtaket i Bergen var han enda ikke myndig, og han hadde ikke selv tatt del i krigen. Jeg 

mener den mest rimelige forklaringen er at hertugens motiv for kunngjøringene var å sørge for at 
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han ikke kunne bli stilt ansvarlig for konflikten ettertid. Gjennom kunngjøringene markerte 

hertugen at han selv ikke var ansvarlig for de handlingene det skulle betales erstatning for, 

samtidig som han pekte på Alv som den ansvarlige. 
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I slutten av mars 1287 døde enkedronning Ingeborg i Bergen.68 Samme år døde også Eirik 

Duggalsson, som sammen med enkedronningen hadde vært med på å utstede 

forhandlingsinstruksen til Bjarne Erlingsson og hans følge i 1285.69 Vi vet ikke når på året han 

døde.  

Selv om Munchs hypotese om enkedronningens egenrådighet, uinnskrenkede makt og 

spesielle forbindelse til Alv Erlingsson ikke er troverdig, er det ingen tvil om at hun var en 

innflytelsesrik person i den norske politiske eliten. Hennes navn ble nevnt først i flere kongelige 

dokumenter, både før og etter at kongen ble myndig. Helle mener hun hadde et slags forsete i 

rådet, men at hun ikke var en egentlig del av det.70 Arne biskops saga vil dessuten vite at kongen 

”rådde mer” etter hennes død.71 I krigene som hadde gitt Alv en lederrolle i riket, i konflikten med 

de tyske stedene og med Erik Klipping, hadde hun vært en av beslutningstakerne på norsk side. 

Hun var således en av utøverne av den presspolitikk som ble ført overfor de tyske stedene og Erik 

Klipping, og som hadde gitt Alv en ledende posisjon som utøver av militær makt overfor 

kongemaktens fiender. 

Konflikten mellom Alv og hertug Håkon hadde andre årsaker enn enkedronningens død. 

Hertugens kunngjøringer, der han tok avstand fra krigen, kom mens hun fortsatt var i live og 

aktivt med som beslutningstaker i det politiske toppsjiktet. Hennes død kan likevel ha vært med på 

å legge forholdene til rette for at konflikten mellom Håkon og Alv utviklet seg til et voldelig 

oppgjør. Hennes død kan ha forskjøvet maktbalansen i kretsen av beslutningstakere, og slik 

bidratt til at Alv ble politisk marginalisert. Hun kan med sin innflytelse over sønnene ha vært det 

sentrum som holdt lederkretsen i riket sammen. Hennes død var ingen utløsende årsak til 

konflikten, men den kan ha vært en nødvendig betingelse for at den utviklet seg til et voldelig 

oppgjør. Sammensetningen i den politiske eliten forandret seg med hennes død og det kan ha 

oppstått et maktvakuum som gjorde indre væpnet konflikt mulig. 

�()�()+)5.(*4-)')�)-�60.1()3�:.0��(/;�

Som vi har sett er det overveiende sannsynlig at et fredsmøte mellom norsk og dansk kongemakt 

foregikk mens Alv befant seg i utlandet, uten at Alv var klar over det. Da han kom tilbake til 

                                                 
68 Hun døde 24. eller 26 mars. Se Munch, 4:2, s. 136. 
69 Isl. Ann. s. 196. 
70 Helle, Konge og gode menn, s. 333. 
71 Biskop arnes saga s. 150. Passasjen om at kongen rådde mer trenger ikke, språklig sett, å ha sammenheng med 
dronningens død. Det er ikke nødvendigvis slik at det var dronningens død som var årsak til at kongen rådde 
mer. 



 115 

Norge, sannsynligvis i slutten av september 1286, var situasjonen en helt annen enn da han dro. 

Grunnlaget for å leie engelske leietropper var borte. Hva skjedde så med leiesoldatene Alv hadde 

vervet? 

Da det ikke finnes kilder som viser hva som skjedde med de såkalte fiportungar etter at de 

kom til Norge, er det ikke mulig å formulere hypoteser som kan prøves mot kildedata.72 Noen ting 

kan vi likevel være ganske sikre på. Vi vet at de var med på Alvs hjemreise til Norge, da dette 

opplyses i Gottskalks annal.73 Det er overveiende sannsynlig at de ble med Alv tilbake til 

Borgarsyssel. Det var han som hadde vervet dem, det er derfor naturlig å anta at de hadde sverget 

troskap til han, ikke til den norske kongen. I egenskap av å bære jarlstittel brøt ikke dette med 

bestemmelsene i Hirdskråen. Det er dessuten tydelig at Alv spilte en rolle som militær leder i 

konflikten med Erik Klipping, det er derfor sannsynlig at de skulle stå under hans kommando. I 

Borgarsyssel var de dessuten gunstig plassert i forhold til sin planlagte oppgave, nemlig aksjoner 

rettet mot Danmark. Jeg mener derfor at den mest sannsynlige hypotesen angående hvor de 

havnet, er at de ble forlagt i Borgarsyssel på høsten 1286.  

De krigsoperasjonene de var ment å brukes til ble nå ikke noe av, fordi en fredsavtale hadde 

blitt inngått med Erik Klipping, i Alvs fravær. Det mest naturlige ville være å sende dem tilbake 

til England så fort som mulig, men da måtte de først betales. Som jeg viste i forrige kapittel var 

det imidlertid svært dyrt å skulle betale leietropper med regulær lønn. Jeg har tidligere 

argumentert for at leietroppene var ment å betales med midler man kunne skaffe underveis i de 

operasjonene som var planlagt mot Erik Klippings territorium. Dette fordi det er usannsynlig at 

den norske kongemakten ellers ville hatt midler til å betale utenlandske leietropper.74 Den 

summen som ville være nødvendig for å betale en gruppe leiesoldater, selv for en begrenset 

periode, ville utgjøre en ikke ubetydelig del av de pengene Alv hadde lånt på kongens vegne i 

England, penger som skulle brukes til å betale erstatning til de tyske stedene. 

                                                 
72 Når det gjelder leiesoldatenes videre skjebne er kildematerialet taust. Ingen kilder nevner fipurtungar eller 
leiesoldater i verken Alvs, kongens, eller noen andres tjeneste. Munch gjettet på at leiesoldatene ble plassert i 
Sarpsborg, på Isegran eller på Valdisholmen.Munch, 4:2, s. 129f. Munch mener videre at leiesoldatene var med 
på det angivelige angrepet på Oslo. Munch, 4:2, s. 137f. Jeg mener som det fremgår tidligere i dette kapittelet at 
et slikt angrep aldri fant sted. Ersland har kommet med en helt annen tolkning enn Munch. Han mener 
leietroppene sto under kongemaktens kontroll, og at de kan ha blitt brukt som garnisonsmannskap på de norsk-
danske borgene til langt ut på 1290- tallet. Ersland, s. 100. Gitt kongemaktens påviselig vanskelige økonomiske 
situasjon på dette tidspunktet, og den store utgiften betalingen av utenlandske tropper ville medføre, finner jeg 
sistnevnte tolkning lite rimelig. Det er mer sannsynlig at leiesoldatene ble sent tilbake til England etter ankomst, 
eller at de fortsatte i Alvs tjeneste. Det er mulig at de 220 ”sveitungene” som ble drept var identisk med 
fiportungane, men det kan vi ikke være sikre på. En annen mulighet er å gi dem en rolle i Alvs aktiviteter som 
fredløs. Som det vil gå frem av neste kapittel, ble Alv da oppfattet som en militær trussel av kjøpmenn fra Riga 
og den tyske orden i Livland. Mot dette taler imidlertid en passasje i den velinformerte Skänninge klosters årbok. 
Der står det som vi har sett at Alv forlot sine egne og reiste fra Norge med noen få menn. Det høver dårlig med 
at han senere skal ha opptrådt med støtte av leiesoldatene fra England. I dette spørsmålet er det ikke mulig å 
konkludere, men det mest sannsynlige er at de reiste tilbake til England i 1286, eller ble etterlatt i Norge av Alv 
på høsten 1287. 
73 Isl. Ann. s. 337 
74 Se kapittel 5. 
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Det er altså sannsynlig at leiesoldatene nå representerte et økonomisk problem, men 

problemet var også politisk. Hvem var ansvarlig for finansieringen av den store summen som ville 

utgjøre soldatenes lønn? Spørsmålet var åpent for flere fortolkninger. Selv om soldatene 

sannsynligvis hadde sverget troskap til kongen, hadde han vervet dem på vegne av kongemakten. 

Det åpner for at Alv kunne argumentere for at det var kongemakten, ikke han privat, som sto 

ansvarlig for den utgiften betalingen av troppene ville medføre. Samtidig kunne andre aktører 

argumentere for at ansvaret var Alvs. I tillegg hadde Alv spilt en sentral rolle i den politikken som 

hadde resultert i denne situasjonen. 

Dersom leiesoldatene ble værende i Borgarsyssel i påvente av at det ble tatt en beslutning, 

må det ha vært en belastning i seg selv, da det lokale jordbrukssamfunnet måtte holde dem med 

forsyninger. En av grunnene til at plyndring av fiendens område var en naturlig og akseptert del 

av tidens krigføring, var at det var nødvendig for å skaffe mat til egne styrker.75 Frem til midten 

av 1600-tallet var det vanlig å brødfø hærer med mat som ble skaffet til veie i det området der den 

oppholdt seg, og hærer kunne overleve kun ved å brødfø seg av ressursene på fiendens land.76 En 

konsekvens av denne måten å fø krigsstyrker på var at det var viktig å føre krigen på fiendens 

land. Dersom en militær styrke ble stående i ens eget territorium ble den raskt en betydelig 

belastning. 
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De konfliktene som vi allerede aner omrisset av, med bakgrunn i den uklare ansvarsfordelingen av 

rikets økonomiske belastninger, blir ekstra interessante når vi ser at kongemakten neste sommer 

opplevde store problemer med å møte betalingskravet den hadde forpliktet seg til. Dette til tross 

for at Alv hadde hentet den nødvendige pengesummen i England. 

Kong Eirik klarer ikke å betale erstatning til stedene 

I begynnelsen av juli 1287 ankom tyske fullmektige Tønsberg. Representanter fra de tyske byene 

som hadde vært representert i Kalmar var der for å innkassere den erstatningssummen på 6000 

mark sterling som skulle betales av den norske kongen innen 24. juni 1287. Utbetalingen ble ikke 

noe av. 5. juli kunngjorde kong Eirik at representanter for Greifswald, Riga og Visby ikke hadde 

kommet til møtet, og at det derfor var blitt bestemt, i samråd med representantene for de byene 

som hadde møtt opp, at pengene i stedet skulle utbetales 8. september 1288.77 

                                                 
75 Fagerland: s. 89. 
76 Prestwich, s. 245,249. Det er illustrerende at Arne av Skålholdt skal ha fått skjørbuk og mistet flere tenner 
under det norske krigstoget til Danmark i 1289. Årsaken skal ha vært at han nektet å spise mat som hadde blitt 
plyndret fra den danske befokningen. Kveg ble tatt langs kysten og slaktet for å brødfø de norske styrkene. Arne 
biskops saga kap. CXLI, s. 174ff. At biskopen fikk skjørbuk kan godt være en overdrivelse for å vise hans 
fromhet, men hendelsen er illustrerende ved at den viser at plyndring var nødvendig for å skaffe nok mat til 
styrkene. 
77 RNII:471 
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Munch forklarer dette med at det må ha pågått samtidig som Alvs feide med hertug Håkon, 

og at repressentantene for de tyske stedene ikke kunne komme fordi de kunne bli utsatt for Alvs 

kaperaksjoner. Munch antar at kong Eirik tilbød de representantene som var tilstede betaling, men 

at de manglet fullmakt til å ta imot pengene fra representantene som ikke møtte. Derfor skal hele 

utbetalingen ha blitt utsatt til neste år.78 Dette er ikke en overbevisende forklaring. Bendixen har 

med rette kritisert Munch for en logisk brist i hans resonnement: Dersom det var trygt for 

representanten fra Stralsund å komme, var det vel også det for representantene fra de byene som 

ikke møtte? Denne kilden reiser dessuten flere spørsmål som ikke lar seg besvare med Munchs 

forklaring. Hvorfor kunne ikke de representantene som møtte opp bli utbetalt den summen som 

skulle tilfalle dem? Det kan tenkes at stedene hadde inngått en avtale om at ingen skulle kunne 

motta erstatningspenger dersom ikke alle fikk samtidig. Likevel er det mer trolig at 

representantene som var til stede ville gå inn for en løsning der de fikk den delen av summen som 

skulle tilfalle dem. De resterende byene ville kunne få utbetalt sin del av summen på et senere 

tidspunkt. I tillegg kommer at det neste møtet, da pengene skulle betales, ble lagt så langt frem i 

tid. Dersom årsaken til at pengene ikke kunne utbetales var at noen av representantene ikke var til 

stede, hvorfor vente over ett år til neste møte? Gitt de raskt skiftende politiske konstellasjonene og 

den uforutsigbarheten som preget forholdet mellom partene, er det usannsynlig at utbetalingen av 

en så stor pengesum ble utsatt et helt år fordi noen av representantene ikke møtte til avtalt tid. I 

tillegg kommer det faktum at når stedene returnerte neste år, fikk de heller ikke da utbetalt 

pengene.  

Bendixen har kritisert Munch og mener at kong Eirik benyttet seg av den formelle retten 

han hadde, i og med at noen av representantene ikke møtte, til å få betalingsutsettelse.79 Selv om 

Bendixen ikke besvarer de overnevnte spørsmålene som denne kilden reiser, mener jeg han har 

rett. Hans hypotese må imidlertid utvides: hvorfor utnyttet kong Eirik den muligheten han hadde 

til å utsette betalingen? Den hypotesen som best kan besvare disse spørsmålene er at han ikke 

hadde pengene i sin besittelse. 

Det må ha representert et delikat diplomatisk problem som begge parter hadde interesse av 

å finne en løsning på. En av bestemmelsene i kalmardommen fastslo at brudd på traktaten skulle 

medføre en bot på 20 000 mark sølv. Det vil si at stedenes representanter nå kunne kreve denne 

summen i bot fra den norske kongemakten. At de ikke gjorde det er lett forståelig, en slik sum 

ville nemlig være umulig å oppdrive for den norske kongen. Stedenes representanter har vært 

pragmatiske nok til å innse at det ville være umulig for den norske kongemakten å imøtekomme et 

slikt krav. Dersom de krevde inn boten ville det sette den norske kongemakten i en umulig 

situasjon og stedene ville risikere at de ikke fikk erstatning i det hele tatt. Løsningen på dette 

problemet har derfor vært å konstruere den forklaring at pengeoverføringen var umulig fordi ikke 

alle stedenes representanter var til stede. Fra den norske kongemaktens side har det, i møte med de 
                                                 
78 Munch, 4:2, s. 146. 
79 Bendixen, s. 76. 
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pragmatiske representantene fra de tyske stedene, lyktes å få et ekstra år på seg til å skaffe 

pengene. 

Kongehusets videre problemer med betalingen av erstatningssummen 

De tyske utsendingene ga altså kong Eirik betalingsutsettelse i ett år. 8. september 1288 ankom 

derfor utsendinger fra Lübeck, Rostock og Stralsund til Tønsberg for å få utbetalt pengene.80 Nå 

var det hertug Håkon som møtte stedenes representanter. Hertugen klarte imidlertid ikke å betale 

hele erstatningssummen på 6000 mark. I stedet ble det utbetalt 2870 mark. Mot at innbyggerne i 

de sju byene som hadde krav på erstatning fikk tollfritak fra sildefisket kommende vinter, ble det 

gitt betalingsutsettelse for den utestående summen på ett nytt år.81 

Da tyske representanter kom tilbake til Tønsberg neste år, formodentlig i september 1289, 

for å innkassere den utestående summen, klarte den norske kongemakten heller ikke denne gang å 

utbetale pengene. 9 år senere, 17. april 1298, ble det nemlig sendt brev fra kong Eirik av Norge til 

Lübeck. I brevet ble mottakerne bedt om å sende fullmektige til Tønsberg for å få utbetalt resten 

av erstatningssummen. De ble også bedt om å gi melding til Riga og Visby om å gjøre det 

samme.82 Det norske kongehuset brukte altså over 12 år på å betale den summen som etter 

bestemmelsene i Kalmardommen skulle betales etter 2 år. Det er illustrerende for kongemaktens 

vanskelige finansielle situasjon.83 
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At kongen ikke klarte å betale summen til avtalt tid, selv om denne var skaffet til veie allerede ni 

måneder før, vitner i seg selv om at noe må ha gått galt. Den mest rimelige forklaringen er at Alv 

ikke hadde overlevert dem. Det er ingen kilder som viser at Alv overleverte pengene til kong 

Eirik, og senere samme år var bruddet mellom Alv og kongemakten et faktum.84 

                                                 
80 RNII:496 
81 RNII:503 
82 RNII:911 
83 De finansielle problemene kongemakten havnet i, blant annet som følge av erstatningssummen den ikke var i 
stand til å betale, kan ha vært en årsak til at Audun Hugleiksson i 1295 reiste til Paris og forhandlet seg frem til 
den berømte Paristraktaten. Som motytelse mot at den norske kongemakten lovet å støtte den franske kong Philip 
IV. med båter og mannskap i en eventuell krig mellom den franske og engelske kongemakten, fikk Audun 
Hugleiksson utbetalt 6000 mark sterling. Se RNII:794, 796. Traktaten har vært omdiskutert fordi det står i den at 
den norske kongen skulle stille 300 skip og 50 000 mann, samt proviant for alle disse i 4 måneder. Da den norske 
leidangsstyrken ikke besto av 12 000 mann (Steinnes, s. 207.) fremstår Auduns avtale som en bløff. Det er 
imidlertid mulig at tallene var ment som symbolske summer, og ikke en konkret angivelse av hvor mange mann 
Norge kunne stille. (Geir Atle Ersland, "Kvantitativ realisme," Forsvarsmuseets småskrift nr. 35, (2003): s. 
158.). På den andre siden var man svært nøyeberegnende når det gjaldt store pengesummer, noe som viser at 
store tall kunne reflektere nøyaktige størrelser.  
84 To engelske biskoper vitnet i 1290 på at de hadde sett fem brev angående lånet Alv hadde tatt opp av kong 
Edvard, på vegne av kong Eirik av Norge. Et av dokumentene som listes opp er et kvitteringsbrev som der kong 
Eirik bekrefter å ha mottatt pengene. Denne kvitteringen var imidlertid utstedt i forkant av Alvs reise. Alv hadde 
den med seg og leverte den fra seg under utbetalingen av pengene. Dette var nødvendig på grunn av det engelske 
kansellibyråkratiet. Se RNII:448, 569. 



 119 

I tillegg til kongen var både hertug Håkon og en rekke av rikets mest fremtredende 

stormenn til stede i Tønsberg i månedsskiftet juni/juli 1287. Det kan vi se av vernebrevet som ble 

utstedt til de danske stormennene som hadde blitt dømt for mord på Erik Klipping. De ble som vi 

snart skal se mottatt i Tønsberg av kongen 25. juni 1287, altså ti dager før møtet mellom kongen 

og de tyske representantene. Vernebrevet ble beseglet av kong Eirik, hertug Håkon, baronene 

Gaute Erlingsson, Bjarne Erlingsson, Tore Håkonsson, Audun Hugleiksson, Jon Brynjolvsson, 

Guttorm Gydasson, Isak Gautesson og ridderne Gudleik Viljamsson, Lodin Lepp, Audulv 

Tovesson og Nikolas Jute.85 Dette utgjorde en betydelig del av rikets politiske toppsjikt, 

forsamlingen av stormenn som gjerne omtales som kongens råd. At Alv Erlingsson ikke var til 

stede på et så viktig møte på Østlandet, så nær hans egen maktbase i Borgarsyssel, tyder på at 

bruddet på dette tidspunktet var et faktum. Dette inntrykket forsterkes av at kongen under møtet 

med de tyske utsendingene 10 dager senere, ikke hadde i sin besittelse pengene som Alv hadde 

hentet i England. 

Gitt Alvs fremtredende rolle som beslutningstaker og militær leder i den politikken reisen 

var en del av, er det ikke urimelig å anta at han på hjemreisen fra England seilte direkte til 

Borgarsyssel med både leietroppene og de omtrent 400 kilo sølv pengesummen besto av.86 Da han 

kom tilbake var situasjonen som vi har sett en helt annen enn da han dro. Det var konflikten og 

krigen med de tyske stedene og med Erik Klipping som hadde gitt Alv en politisk og militær 

lederstilling. Nå var krigen som leiesoldatene var ment å brukes i ikke lenger aktuell, og 

kongemakten befant seg ikke i konflikt med noen andre makter. Hertug Håkon hadde allerede tatt 

aktive skritt for å ikke bli assosiert med konfliktene, og samtidig pekt på Alv som den ansvarlige 

for at kongemakten måtte betale erstatning. 

Alv hadde kjempet på vegne av kongemakten, men kildematerialet tyder på at han hadde 

hatt en utpreget personlig lederstilling. Med uklare ansvarsforhold og vage skillelinjer mellom 

rollene som kongens mann på den ene siden, og som privat aktør på den andre, befant han seg nå i 

en vanskelig situasjon. Det er denne situasjonen som danner bakgrunnen for det bruddet som 

åpenbart skjedde mellom han og hertugen, og på et tidspunkt også mellom han og kongen.  

Kildematerialet er tynt, men ut fra hva vi vet om det tidligere hendelsesforløpet, og med 

kjennskap til det bruddet som skjedde senere, er det mulig å formulere velbegrunnede hypoteser 

om bruddets årsaker. Da Alv etter alt å dømme hadde fysisk kontroll over den pengesummen det 

var snakk om, åpner det for at en konflikt kan ha oppstått som har endt med at Alv har vegret seg 

for å gi fra seg kontrollen over pengene. Den konkrete årsaken kan ha vært at Alv har blitt stilt 

personlig ansvarlig for den utgiften tilbakebetalingen av lånet ville medføre. Ved å bevare 

kontrollen over pengene kan han ha ønsket å styrke sin posisjon overfor hertug Håkon, i 

konflikten om hvem som var ansvarlig for utgiften utbetalingen ville medføre. En annen 

nærliggende forklaring er at Alv på et tidspunkt så seg tvunget til å bruke av pengene for å betale 
                                                 
85 RNII:469 
86 Se vedlegg 2. 
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lønn til leiesoldatene som oppholdt seg i Borgarsyssel. Jeg har tidligere vist at den summen han 

lånte av den engelske kongen ikke var større enn at den ville bli brukt opp dersom den ble benyttet 

til å betale en styrke på omtrent 400 engelske fotsoldater i ett år, dette etter den lønnsraten som 

var vanlig å betale den engelske kongens soldater. Å bruke av de pengene han nå hadde kontroll 

over til å blidgjøre soldatene, kan ha vært Alvs eneste løsning på det problemet leietroppene 

representerte. Det er et velkjent fenomen og mange historiske eksempler på at vervede 

leiesoldater, hvis lojalitet bunnet i at de kjempet for lønn, kunne bli et problem for de som hadde 

hyret dem dersom de ikke fikk betalt.87 Alternativet kan ha vært at de gjorde opprør.88 Det kan 

også nevnes at engelske sterlings overalt var anerkjent som betalingsmiddel.89 

Her vil jeg trekke frem en viktig detalj fra Løgmanns annal. Som vi har sett opplyser 

annalen at ni av Alvs menn, en av dem Aslak Skjenker, ble henrettet ved hengning. At de ble 

henrettet på denne måten er i seg selv interessant. Ikke bare ble hengning regnet som den mest 

vannærende formen for dødsstraff, det var også straffemetoden som i følge gammel sedvane ble 

benyttet når noen ble dømt til døden for tyveri.90 En parallell er rettsaken og henrettelsen av 

Audun Hugleiksson. Han ble som tidligere nevnt arrestert kort etter at Håkon Magnusson ble 

kronet i 1299, og henrettet ved hengning på Nordnes i Bergen 1302. Årsaken til fiendskapet 

mellom han og Håkon er uviss, men det har vært vanlig å regne med at det formelle juridiske 

grunnlaget for henrettelsen var økonomisk svik, dette på grunn av henrettelsesmåten.91 

Mens Alv flyktet fra landet ble altså Aslak og åtte andre av hans menn fanget og henrettet 

på en måte som var assosiert med straff for tyveri. Det sannsynliggjør hypotesen om at Alv hadde 

bevart kontrollen over pengene han hadde lånt i kongens navn, og at dette var sentralt i konflikten 

som oppsto. 

                                                 
87 Michael Mallett, "Mercenaries," i Medieval Warfare, a history, red. Maurice Keen Oxford 1999, s. 213. 
88 For å illustrere hvor problematisk en slik situasjon kunne være vil jeg trekke frem et eksempel fra England. I 
1263, da den senere kong Edvard I. fortsatt var prins, brukte han en gruppe utenlandske leiesoldater i en 
kampanje i Wales. Da det oppsto problemer med betalingen gikk han, for å skaffe midler, til det skritt å plyndre 
Tempelkirken, tempelridderordenens hovedkirke i London. Prestwich, s. 153. 
89 Svein H. Gullbekk, "Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen" Universitetet i Oslo, 2003, 36. 
90 Ingen av lovtekstene nevner eksplisitt at tyver skal henges. I Magnus Lagabøtes landslov står det under 
tyvebolken at tyver skal drepes, men ikke eksplisitt at hengning skal være henrettelsmåten. Det finnes dessuten 
et eksempel på at hengning ble brukt som straff for andre forbrytelser enn tyveri, Magnus Blinde skal ha latt en 
mann henge fordi denne hadde reist flokk mot han. Ifølge gammel sedvane var henrettelsesmetoden likevel 
assosiert med tyveri, og det er mange eksempler på at tyver ble henrettet ved hengning. Snorre skriver eksplisitt i 
Olav Trygvassons saga at tyver skal henges. Magnus Lagabøtes landslov,  Universitetsforlaget, 1979, s. 183ff.; 
Grethe Authèn Blom, "Galge," Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder  (1982): s. 162ff.; Sissel 
Rydman Langseth, "Tyveri," Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder  (1982): s. 176.; Paul Mejer, 
"Dødsstraf," Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder  (1982).. 
91 Årsaken til arrestasjonen og henrettelsen av Audun Hugleiksson har vært omdiskutert siden Keiser og Munch 
formulerte den første hypotesen angående problemstillingen på 1800- tallet. De satte prosessen mot Audun i 
forbindelse med den falske Margrete som ankom Bergen i år 1300 og påsto å være kongsdatter. Dette har blitt 
avvist på grunn av manglende kildegrunnlag av senere forskning. Prosessen ser heller ut til å ha vært rettet mot 
den selvstendige maktstilling og sterke innflytelse Audun opparbeidet seg i Eirik Magnussons tid. Rettsaken var 
nok først og fremst en politisk prosess, men både Storm, Schreiner, og Helle har påpekt at henrettelsesmåten 
tyder på at det juridiske rettsgrunnlaget var en anklage om en økonomisk forbrytelse. Se Munch, 4:2, s. 348f. og 
Nedrebø, s. 176ff.      



 121 

�40��4,'75��4*7(<5�+'/.(/)0-�+�2.':(+2-)';�

Absalon Pedersøn Beyer gjengir i sitt historieverk ”Om Norgis Rige” et brev den svenske kongen 

Magnus Ladulås skal ha skrevet til Alv Erlingsson: 

Effterdi at gud haffuer giffuit eder naade oc lycke, at eders store rycte er vide vdspred 
offuer mange land oc riger, eders venner til glede, oc eders fiender j sandhed til fröct oc 
redzel, daa raade vj eder at j icke farer hasteligen frem vdi eders raad oc anslag, vden 
merckelig oc velbetencter sager oc raad, som ij vel sielff vide, at de anslag gaa best for sig, 
som mand begynder med velberaad hu oc sind, end det som mand begynder vbetenct, paa 
det at ij, som nu haffuer eit namkundigt oc vide berömt röcte, icke skulle giffue eder ij 
nogen fare, huor aff eders naffn oc röcte kunde forminskis, oc endog at alting kunde gaa 
effter eders vilie oc forset, er det dog got at mand seer sig vel oc tryggeligen fore.92 

Da originalbrevet har gått tapt siden Absalon Beyers tid, og han ikke oppgir noen datering på 

brevet, er det ikke mulig på grunnlag av kilden alene å sette brevet inn i sin rette kronologiske 

sammenheng. Det er likevel naturlig, som Munch med flere har gjort, å sette brevet i sammenheng 

med konflikten mellom Alv og hertug Håkon.93  

Munch leser brevet som en indikasjon på at den svenske kongen så med positive øyne på 

Alvs angivelige opprørsplaner, og antyder at han kan ha vært involvert i et kupp mot hertugen. 

Han legger vekt på at den svenske kongen ikke ser ut til å fraråde Alv å føre en feide, men kun å 

føre en feide han ikke er sikker på å lykkes med. Munch underbygger denne hypotesen med å 

peke på at Alv senere flyktet til Sverige, der han ser ut til å ha underkastet seg kong Magnus.94 

Den svenske kongens motiv for å støtte Alv har blitt forklart ut fra et ønske om å bevare 

maktbalansen i Norden. Med de kaotiske tilstandene som preget Danmark etter Erik Klippings 

død, skal den svenske kongen ha sett med positive øyne på en eventuell konflikt innad i Norge.95 

Jeg mener dette er å lese for mye ut av denne kilden. Det er riktig som Munch påpeker, at 

kong Magnus ikke frarådet Alv å føre en feide, men kongen oppfordret heller ikke til det. At Alv 

på et senere tidspunkt underkastet seg den svenske kongen, og fikk dennes beskyttelse, trenger 

ikke å bety at kongen på forhånd var alliert med Alv, eller sto på hans side i konflikten med 

Håkon. Munchs hypotese bygger dessuten på et premiss det ikke er kildebelegg for, nemlig at Alv 

skal ha utstyrt kaperskip og bedrevet kapervirksomhet fra en base i Sverige. Det er det, som jeg 

snart vil vise, ikke kildebelegg for å påstå. 

Brevet fra kong Magnus kan likevel gi oss verdifull innsikt i konflikten mellom hertug 

Håkon og Alv jarl. Den svenske kongen hadde tidligere fungert som megler i den norske 

kongemaktens forhandlinger med både Erik Klipping og de tyske stedene. Dette brevet kan leses 

inn i en sammenheng der kong Magnus forsøker å megle i en pågående konflikt mellom de to 

                                                 
92 Beyer, s. 20f. 
93 Som Munch har påpekt er det vanskelig å se at brevet skal ha hatt sammenheng med de krigsoperasjonene Alv 
utførte mot de tyske stedene og Erik Klippings territorium i 1284-85. Munch, 4:2, s. 139. At kong Magnus 
understreker Alvs store navn og rykte, tyder dessuten på at det må være skrevet før Alv ble lyst fredløs. Den 
mest rimelige forklaringen er at brevet har blitt skrevet i forbindelse med konflikten mellom Alv og Håkon. 
94 Ibid. 
95 Fagerland: s. 79. 
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norske Østlandsfyrstene. At den svenske kongen lovpriser Alv for hans gode egenskaper og vidt 

utbredte rykte, samtidig som han advarer han mot å gjøre noe overilt eller noe han ikke er sikker 

på å lykkes med, kan forklares som et ledd i en diplomatisk meglingsprosess. Den tyske 

historikeren Gerd Althoff har betonet hvordan politiske aktører som var knyttet sammen i 

uformelle politiske ”vennskap”, gjerne fungerte som meglere i konflikter mellom likemenn, 

snarere enn å selv delta med militær eller politisk assistanse.96 Her er det verdt å peke på at Alv 

sammen med sin far tidligere hadde spilt rollen som megler i konflikten mellom Magnus og hans 

bror Valdemar, konflikten som endte med at Valdemar måtte oppgi sin kongsmakt og Magnus ble 

konge av Sverige. Båndene mellom Alvs slekt og det svenske kongehuset kan spores i alle fall 

tilbake til den tiden.97 Det er ikke usannsynlig at den svenske kongen kunne innta en meglerrolle i 

en konflikt mellom to fyrster som hadde sine maktsenter i nærheten av den svenske kongens 

interesseområde. Jeg mener det er i en slik sammenheng dette brevet burde forstås. Jeg vil peke på 

tre innsikter dette brevet kan gi oss om konflikten:  

Konflikten må ha utspilt seg over tid. Den svenske kongen må ha blitt informert om 

konflikten, utferdiget brevet og sendt dette til Alv, sannsynligvis til hans sete i Sarpsborg. I et 

samfunn der kommunikasjon gikk tregt betyr det at konflikten må ha pågått over en viss tid. Det 

væpnede sammenstøtet mellom Alv og Håkon kan derfor ikke ha kommet brått, som et plutselig 

opprørsforsøk. At den svenske kongen kommuniserte med Alv under konflikten gjør det mer 

sannsynlig at det væpnede sammenstøtet var sluttpunktet på en konflikt som hadde pågått over tid 

og eskalert gradvis til det voldelige sluttpunktet som fikk Alv til å flykte fra landet. 

Konflikten må dessuten ha utspilt seg for åpen scene. Dersom Alv gikk med hemmelige 

kupplaner, også i et scenario der svenskekongen var involvert, er det usannsynlig at kong Magnus 

henvendte seg til han i et brev på denne måten.  

Den siste og kanskje viktigste innsikten brevet kan gi oss, er at kong Magnus forholdt seg til 

Alv som en selvstendig politisk aktør. Dersom Alv kun ble betraktet som en norsk tjenestemann, 

et ledd i den norske kongens maktapparat, ville ikke den svenske kongen kommunisert direkte 

med han. Dette kan også leses av hvordan brevet er skrevet. Det er i egenskap av å være en 

selvstendig aktør han oppfordres til å fare forsiktig fram, det er hans gode navn og rykte som står 

på spill. Brevet er skrevet til Alv i egenskap av å være fyrste, ikke den norske kongens mann. 
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22. november 1286 ble kong Erik Klipping drept i den danske landsbyen Finderup. Dette 

forårsaket en maktomvelting i Danmark og etter hvert ny konflikt mellom det norske og det 

danske kongehuset. Erik Menved, Erik Klippings sønn og etterfølger på tronen, anklaget en rekke 

av rikets ledende stormenn for å stå bak mordet. De som hadde vært de ledende menn i kretsen 

                                                 
96 Gerd Althoff, "Friendship and Political Order," i Friendship in Medieval Europe, red. Julian Haseldine 
Gloucestershire 1999, s. 96. 
97 Se kapittel en. 
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rundt Erik Klipping, grev Jakob av Halland og marsken Stig Andersen, ble nå erklært fredløse. 

Begge hadde vært dommere i saken der Plovpenningdøtrene, deriblant enkedronning Ingeborg, 

hadde fått medhold i arvekravene mot den danske kronen. Nå opplevde de at deres eget gods ble 

konfiskert av det nye regimet rundt Erik Menved. 

Etter at de tyske stedene nektet å ta imot de fredløse danskene, flyktet flere av dem til 

Norge.98 I juni 1287 ankom seks danske riddere og to væpnere Tønsberg, der møtte de kong Eirik, 

hertug Håkon og en rekke medlemmer av det politiske toppsjiktet i Norge. 25. juni 1287 ble det 

utferdiget et vernebrev der de fredløse danskene ble tatt under den norske kongens beskyttelse, og 

gjort til kong Eiriks menn.99 De åtte menn beskyttelsesbrevet gjaldt var alle blant de danske 

stormenn som hadde blitt lyst fredløse i Danmark i etterkant av kongemordet. I brevet gjorde kong 

Eirik felles sak med de fredløse og forpliktet seg til ikke å inngå forlik med den danske kongen 

uten at denne var villig til å inngå forlik også med de fredløse, som i følge vernebrevets 

formulering var blitt utsatt for urett av den danske kongen.  

Å ta den danske kongens fiender under sin beskyttelse på denne måten innebar i praksis en 

krigserklæring mot Erik Menved og hans støttespillere i Danmark. Det har vært vanlig å se det 

som en naturlig fortsettelse av en angivelig antidansk politikk det norske kongehuset førte. Denne 

argumentasjonen hviler på den forutsetning at det var Erik Klippings uvilje mot å imøtekomme 

den norske kongefamiliens arvekrav som var kjernen i konflikten i de foregående årene. Som jeg 

har argumentert for tidligere i oppgaven, rimer det dårlig med kildematerialet. Det er ingen kilder 

som tyder på at Erik Klipping forsøkte å hindre den norske kongefamilien i forvaltningen av 

godsene etter Erik Plovpenning. To år før Erik Klippings død hadde den norske kongemakten 

vært villig til å gi avkall på øyene Orust og Tjørn i tillegg til 6000 mark norske sølvpenger for å 

oppnå fred. Det er overveiende sannsynlig at en slik fred endelig ble inngått sommeren 1286, 

noen måneder før Erik Klipping ble drept.  At kong Eirik og hertug Håkon nå gikk åpent ut mot 

Erik Menved representerer derfor et brudd, ikke en fortsettelse, i den norske kongemaktens 

politikk overfor Danmark. Det er et illustrerende eksempel på hvor raskt de politiske målene, 

strategiene og alliansene forandret seg, dette var en annen konflikt. 

Den norske kongefamilien hadde som vi har sett en tett relasjon til grev Jakob som nå ble 

stemplet som hovedmannen bak mordet på Erik Klipping. Han hadde to år tidligere blitt slått til 

ridder av kong Eirik. Det kan også nevnes at en av de norske baronene som var med på å besegle 

vernebrevet, Isak Gautesson, var gift med den samme grevens datter.100 Etter Erik Klippings død 

ser det også ut til at den norske kongefamiliens arvekrav på dansk krongods virkelig utviklet seg 

til en reell konflikt. Det nye danske regimet ser ut til å ha lagt hindringer i veien for den norske 

kongefamiliens forvaltning til de gods de var arveberettigede til. De to kongemaktene befant seg 

                                                 
98 2. januar 1288 takket den danske enkedronningen Lübeck for deres velvillige innstilning etter Erik Klippings 
død. DD 2. rk. III:278. Det er rimelig å anta at det har sammenheng med at de tyske stedene har nektet de 
fredløse beskyttelse, noe som ville være naturlig for dem å søke der.  
99 Jørgensen, Erik Klipping og hans sønner, s. 67f. 
100 Helle, Konge og gode menn, s. 584. 
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etter dette i det som ser ut til å ha vært en nesten sammenhengende krigstilstand helt frem til 1295. 

Gjentatte angrep ble rettet mot den danske kysten, utført tidvis av den norske kongens menn, 

tidvis av de fredløse danskene som hadde søkt tilflukt i Norge og blitt overlatt borgen 

Ragnhildsholm av kong Eirik. Fredsavtalen som regnes som slutten på disse stridighetene ble 

inngått i Hindsgavl i 1295. En av klausulene i avtalen fastslo at den norske kongen skulle ha fri 

bruksrett til mødrearven i Danmark.101 På den andre siden er det tydelig ut i fra de bevarte 

dokumentene fra fredsforhandlingene i 1295, at et like viktig fredsvilkår var at den danske kongen 

lot de fredløse vende tilbake til Danmark og ta over sine gamle eiendommer.102 

Bare ett år etter at det hadde blitt inngått fred med Erik Klippings regime, befant de to 

kongemaktene seg altså igjen i krig. Denne konflikten var imidlertid en annen konflikt enn den 

Alv Erlingsson hadde tatt del i. Den hadde andre årsaker, ble utkjempet av andre aktører og bør 

analyseres logisk atskilt fra krigen som hadde pågått i årene før. 
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Jeg vil begynne denne diskusjonen med å slå fast at fra hertugen ble myndig i 1284, til han arvet 

kronen i 1299, ble hertugdømmet styrt som et helt selvstendig område. Det er ikke bevart et eneste 

brev fra kong Eirik som omhandler forhold innenfor hertugdømmets grenser.103 Som myndig 

hertug hadde Håkon fulle fyrstelige rettigheter innenfor hertugdømmets grenser, han hadde sitt 

eget råd, sitt eget kanselli og rett til å slå egen mynt. 

Etter bestemmelsene i hirdskråen var også Borgarsyssel et selvstendig fyrstedømme, etter at 

Alv hadde blitt forhøyet til jarl. Som tidligere nevnt er de fleste bestemmelsene angående 

hertugen og jarlens rettigheter, slik disse er formulert i hirdskråen, identiske. Hertugdømmet med 

Oslo som maktsenter og jarledømmet Borgarsyssel var altså to atskilte geografiske, administrative 

og økonomiske enheter. Lovverket inneholdt ingen reguleringer som eksplisitt formulerte hvordan 

de to fyrstene skulle forholde seg til hverandre, begges rettigheter og plikter var definert ut fra et 

kontraktsforhold til kongen. 

De to fyrstenes maktgrunnlag var likevel forskjellig. Hertugen var tronarving, som 

kongssønn kunne han spore sin farsslekt tilbake til Harald Hårfagre og Olav den hellige, slik 

kongefamilien legitimerte sin rett til makten. Alv var beslektet med kongehuset, men dette var 

gjennom hans farfars ekteskap med Skules datter. Alv var således ikke selv en etterkommer etter 

Harald Hårfagre og Olav den hellige og derfor ikke av kongsætt. 

Samtidig som hertugen opptrådte som selvstendig fyrste i egenskap av å være hertug, spilte 

han også en rolle i riksstyringen. Allerede fra Magnus Lagabøtes tid finnes det et eksempel på at 

en troskapsed avlagt til kongen, også ble avlagt til hertug Håkon, i egenskap av å være 

                                                 
101 RNII:790 
102 RNII:790;RNII:791 
103 Blom, Samkongedømme - Enekongedømme - Håkon Magnussons Hertugdømme, s. 50. 
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kongssønn.104 I de første årene etter Magnus Lagabøters død, både før og etter at kong Eirik ble 

myndig, ble hans navn nevnt nest etter kongens i flere dokumenter som ble utstedt i 

kongemaktens navn.105 Kildematerialet er likevel ujevnt. Kongen utstedte også mange 

dokumenter der hertugen ikke er medbesegler. Også etter at Håkon ble myndig i 1284, og overtok 

styringen av hertugdømmet, er hans navn flere ganger med i kongelige brev som ikke omhandler 

forhold i hertugdømmet. 

I tillegg er det et spørsmål om hvordan Håkon brukte sin hertugtittel. En forskjell mellom 

hertug Håkon og Alv jarl er at der Alv titulerte seg ”jarl av Sarpsborg”, titulerte Håkon seg i en 

rekke brev og kunngjøringer som ”Norges hertug”. Men heller ikke her er kildematerialet 

konsekvent. I mange dokumenter han har beseglet, opptrer han bare som ”hertug Håkon”. En 

gjennomgang av de dokumenter han beseglet, enten på egenhånd eller sammen med kongen, i 

tidsrommet 1284-1293, viser et visst mønster. Hertugen opptrådte som ”Norges hertug”, i større 

grad i henvendelser til utlandet, enn i henvendelser til aktører innad i det norske riket. En overvekt 

av de dokumentene der han tituleres ”Norges hertug”, er brev og kunngjøringer til eller fra aktører 

utenfor det norske riket.106 Samtidig er en overvekt av de dokumentene der han kun tituleres 

”hertug Håkon”, brev og kunngjøringer til eller fra aktører i det norske riket. Dette gjelder både 

aktører som befant seg innenfor og utenfor hertugdømmets grenser.107 Dette mønsteret er likevel 

langt fra systematisk. Det finnes mange bevarte dokumenter der han henvender seg til norske 

aktører og titulerer seg ”Norges hertug”, noen av disse lå også innenfor hertugdømmets grenser.108 

Hva disse variasjonene betyr er vanskelig å si. Det kan skyldes tilfeldigheter angående 

overleveringen av kildene til vår tid, eller de kan tyde på politiske svingninger i perioden. Her kan 

vi i alle fall slå fast at hertugen kunne opptre i to forskjellige roller. Som delaktig i utøvelse av 

kongemakt, eller som selvstendig fyrste av hertugdømmet med Oslo som maktsentrum. 

Spørsmålet i denne sammenhengen er i hvilken av de to rollene han opptrådte i som Alvs fiende. 

Det er nødvendig å se nærmere på de dokumentene han utstedte under konflikten. I 

kunngjøringen han kom med i kjølvannet av fredsmøtet på Gullbergshed, 29. august 1285, opptrer 

han med tittelen ”Norges hertug”.109 Likevel er det tydelig at det er i egenskap av Oslos leder han 

henvendte seg til de tyske kjøpmennene. Han inviterte kjøpmenn til Oslo, og understreket at de vil 

bli tatt vel i mot der. Det viktigste er likevel at han i brevet understrekte at han ikke har noe 

medansvar for konflikten som på dette tidspunktet var avsluttet, fordi han ikke hadde tatt del i 

den. Selv om Alv var en sentral aktør i konflikten, ble krigen utkjempet i kongemaktens navn. 

Freden som ble inngått på Gullbergshed var en fredsslutning mellom den norske kongemakten og 

de tyske stedene, og det var kongemakten som etterpå ble dømt til erstatning. At hertug Håkon 

                                                 
104 RNII:195 
105 RNII:316, 327, 332 og 333. 
106 RNII:465, 489, 531, 532, 575, 621, 685, 687, 689, 690, 719 og 724. 
107 RNII:524, 551, 558, 577, 667 og 721. 
108 RNII:576, 669, 680, 681, 683 og 733. 
109 RNII:397 
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selv understreket at han ikke var ansvarlig for denne konflikten viser i seg selv med tydelighet at 

han ikke opptrådte som utøver av kongelig makt i denne sammenhengen. Snarere representerer 

han seg som en selvstendig fyrste, som ikke kunne stilles til ansvar for den krigen den norske 

kongemakten hadde ført mot de tyske stedene. 

 De fleste bestemmelsene i kalmardommen gjaldt det fremtidige forholdet mellom den 

norske kongens undersåtter og tyske kjøpmenn. I den kunngjøringen hertug Håkon kom med kort 

tid etterpå, gjentok han de viktigste punktene og forpliktet seg til å sørge for at disse også skulle 

gjelde i hertugdømmet.110 At han lot dommens bestemmelser gjelde også i hertugdømmet er ikke 

ensbetydende med at hertugdømmet var en naturlig del av den norske kongens rike. At det var 

nødvendig for hertugen å klargjøre at bestemmelsene også skulle gjelde i hertugdømmet, vitner 

snarere om at dette ikke var en selvfølge. Selv om hertugen her samkjørte sin politikk overfor 

tyske kjøpmenn med kongen, opptrådte han altså som fyrste av en egen politisk enhet, ikke som 

representant for det norske riket i sin helhet. 

Jeg vil også trekke frem det ovenfor nevnte brevet kong Magnus Ladulås sendte til Alv 

Erlingsson. Som jeg allerede tidligere har argumentert for, tyder dette brevet på at den svenske 

kongen oppfattet Alv som en selvstendig politisk aktør. Den innsikten er også verdifull i denne 

sammenhengen. Den svenske kongen ville neppe forholdt seg til Alv på en slik måte dersom han 

oppfattet hans motpart i konflikten som ensbetydende med den norske statsmakten. At kong 

Magnus oppfattet Alv som en selvstendig aktør tyder med med andre ord at han også oppfattet 

hertug Håkon som en selvstendig aktør. 

I tidligere forskning har det blitt gjort et poeng av at det ikke finnes kilder som tyder på at 

Alv ble støttet av andre norske stormenn.111 I historiografisk sammenheng har dette underbygget 

inntrykket av Alv som en mann som sto i en særstilling. Jeg vil poengtere at det heller ikke finnes 

kilder som viser at andre stormenn var involvert på hertugens side. At det i tidligere litteratur har 

blitt gjort et slikt poeng, skyldes nok først og fremst at konflikten har blitt sett som et opprør mot 

statsmakten. Konflikten ser snarere ut til å ha utspilt seg mellom Håkon og Alv, mens landets 

øvrige stormenn forholdt seg passive. 

 Det siste dokumentet som er interessant i denne sammenhengen er den kunngjøringen 

hertug Håkon utstedte etter møte med tyske utsendinger i Tønsberg 8. september 1288, etter at 

Alv hadde forlatt landet.112 Var hertugen til stede i Tønsberg i egenskap av å være et av 

overhodene i den norske staten, eller som en representant for sin bror kongen? At det er Håkon 

som møtte de tyske utsendingene i stedet for broren, kan i seg selv tyde på at han ble oppfattet 

som ensbetydende med kongsmakten. På den andre siden er det verdt å merke seg at han 

understreker at han har fullmakt fra kong Eirik til å gi tyskerne tollfrihet. Dersom han hadde blitt 

                                                 
110 RNII:403 
111 Munch, 4:2, s. 139. 
112 RNII:503 
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oppfattet som ensbetydende med kongemakten hadde det neppe verdt nødvendig å understreke at 

han hadde kongens tillatelse til å gi tyskerne tollfrihet. 

Dokumenter av denne typen kan kun gi begrenset innsikt i den rollen hertug Håkon spilte 

og opptrådte i. Det er lett å lese for mye ut av hvordan han titulerte seg i forskjellige 

sammenhenger og hvordan ordlyden i dokumentene utferdiget i hans navn lyder. Det vi kan 

oppfatte som implikasjoner på at han oppfattet seg som det ene eller det andre, kan også være små 

formelle variasjoner i det offisielle diplomatspråket, forskjeller som ikke automatisk bør tillegges 

for mye betydning. For at bildet skal bli komplett er det nødvendig å undersøke hvordan motivene 

bak de politiske handlingene disse dokumentene er uttrykk for, best kan forklares. 

Jeg mener at det hendelsesforløpet jeg har sannsynliggjort i dette kapittelet best lar seg 

forklare ved at hertug Håkon først og fremst opptrådte i rollen som lokal fyrste på Østlandet. 

Rollene som kongsarving og ”Norges hertug”, lar seg likevel ikke klart atskille fra rollen som 

lokal fyrste på Østlandet, således opptrer han i en gråsone mellom uttøver av kongemakt og som 

lokal fyrste. I konflikten med Alv benyttet han seg av de fordeler det var å være kongens bror og 

arving til tronen. Hans handlinger lar seg likevel best forklare med bakgrunn i de motivene han 

hadde i rollen som lokal fyrste på Østlandet, med de interessene den rollen medførte. Ikke som en 

prinsipiell motstander av en bestemt utenrikspolitisk linje, men som en politisk aktør i to 

overlappende roller, med de interesser og motiver dette medførte. 
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På bakgrunn av diskusjonene i dette kapittelet vil jeg grovt skissere opp et hypotetisk 

hendelsesforløp som viser hvordan konflikten og bruddet mellom Alv og Håkon mest sannsynlig 

utviklet seg. 

Da hertug Håkon ble myndig i 1284 fikk han styringskontroll over hertugdømmet med 

maktsentrum i Oslo. Krigen mot de tyske stedene pågikk og må ha gått hardt ut over interessene 

til Østlandske stormenn og andre med interesser i handel eller sildefiske. Da krigen hadde utviklet 

seg som en konsekvens av lokal konflikt mellom bofaste og vintersittere i Bergen, er det naturlig 

at den ikke kan ha vært særlig populær i Oslo, heller ikke for den nylig myndige hertugen. Alv 

kjempet på kongemaktens vegne, men spilte en viktig personlig lederrolle. Den norske 

krigføringen ble knyttet til hans navn. Hertugen hadde tatt grep for ikke å bli stilt ansvarlig i 

kjølvannet av fredsavtalen i Kalmar. Fiendskapet mellom han og Alv var altså utspilt for åpen 

scene allerede før Alv fikk jarlstittel og før han dro utenlands. 

Da krigen ble avsluttet sommeren 1286, forandret det premissene for Alvs maktposisjon. Nå 

kom det uavklarte ansvarsforholdet angående hvem som skulle bære den økonomiske byrden 

krigen hadde medført, opp til overflaten. I tillegg hadde Alv med seg en gruppe leiesoldater fra 

England, det var meningen at disse skulle betales med midler som krigen ga, ved å brannskatte og 

plyndre den danske kysten. Nå som krigen var avsluttet, måtte de betales på annet vis. Hvem som 

var ansvarlig for den utgiften dette medførte, var et åpent spørsmål.  
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Konflikten eskalerte sannsynligvis gradvis i tiden etter at Alv kom tilbake til Norge, høsten 

1286. Alv hadde den fysiske kontrollen over det pengebeløpet som skulle benyttes til å betale de 

tyske stedene erstatning. I den konflikten som nå utviklet seg, der han av hertugen ble stilt 

personlig ansvarlig, ser det ut til at han vegret seg for å gi fra seg denne kontrollen. I mars 1287 

døde enkedronningen. Det var ingen utløsende årsak, men kan ha bidratt til å gjøre væpnet 

konflikt innad i riket mulig. Konflikten utspilte seg over tid, og svenskekongen Magnus Ladulås 

kjente ikke bare til konflikten, han kommuniserte også med minst en av sidene, gjennom sitt brev 

til Alv. 

Hallkjell Krøkedans var hertugens mann, høvedsmann på borgen i Oslo. I den konfliktfylte 

situasjonen mellom Håkon og Alv ble han fanget av Alvs menn, ifølge Arne biskops saga, ble han 

lurt eller forrådet av Alv. En nærliggende tolkning er at noe har gått galt under forhandlinger som 

har blitt ført mellom hertug Håkon og Alv. Hallkjell kan ha representert sin herre hertugen, og 

møtt Alv, eller representanter for Alv. Da enighet ikke ble oppnådd kan han så ha blitt grepet av 

Alvs menn og plassert i et fangehull. Det er naturlig å anta at dette representerte det endelige 

bruddet mellom Håkon og Alv. Dette må rimeligvis ha skjedd på et tidspunkt før representantene 

for de tyske stedene ankom Tønsberg 5. juli 1287. Det kan jeg si fordi kongen da ikke hadde 

pengene som Alv hadde kontroll over. Det er også sannsynlig fordi Alv ikke var til stede da de 

fredløse danskene ankom Tønsberg ti dager tidligere, 25. juni 1287. 

Tiden som fulgte medførte en eskalering av konflikten. Hallkjell ble drept etter ordre fra 

Alv, enten som et resultat av at nye forhandlinger med hertugen har vært mislykket, eller som en 

reaksjon på at hertugen har gått til væpnet aksjon mot Alv og hans parti. I kjølvannet av Hallkjells 

død ble Alv og hans parti erklært fredløse. En slik kunngjøring kunne bare komme fra kongen. 

Tidligst på dette tidspunktet har altså kongen brutt med Alv. Brevet baron Tore Håkonsson senere 

sendte til kong Edvard I, peker på drapet på Hallkjell som årsaken til bruddet med kongen. 

Likevel er det ingen kilder som tyder på at kongen før dette spilte en rolle i konflikten, som ser ut 

til å ha utspilt seg mellom Alv og Håkon. Juridisk sett har konflikten mellom de to fyrstene stilt 

kongen i en vanskelig situasjon. Kongen var, som jeg viste i kapittel 5, kontraktsbundet til å 

hjelpe begge to i militære konflikter. Det er verdt å peke på at ved å lyse Alv fredløs omgikk 

kongen det juridiske paradokset som konflikten mellom de to fyrstene representerte. På et 

tidspunkt da konflikten hadde gått så langt at kongen umulig kunne forholde seg nøytral, kan det 

ha vært kongens måte å oppløse sitt kontraktsforhold til Alv på. På dette tidspunktet er det altså 

klart at kongen støttet hertug Håkon, det er likevel ingen kilder som tyder på at han på annet vis 

deltok i konflikten.  

På et tidspunkt etter Hallkjells død har det oppstått ett eller flere voldelige sammenstøt 

mellom hertugens og Alvs styrker. Alv har lidd nederlag. 220 av hans krigsfolk har blitt drept. Det 

kan han stått et slag der de døde har blitt talt etterpå, eller de kan ha overgitt seg og blitt nektet 

grid. Åtte av Alvs betrodde menn, deriblant Aslak Skjenker, har blitt fanget og hengt som tyver. 
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Dette fordi de har vært med på å holde tilbake pengene Alv hadde med seg fra England. Alv selv 

flyktet til Sverige.  

Etter at Alv var bekjempet og hadde forlatt landet, kunngjorde hertugen at konflikten var 

over. I dokumentet betegnet hertugen Alv og hans menn som opprørere (rebellium). Håkon hadde 

kongens støtte og Alv var på dette tidspunktet marginalisert i den politiske eliten. Betegnelsen 

opprørere viser at Håkon presenterte sin sak som ensbetydende med kongemaktens sak. På samme 

måte som Alv tidligere handlet i kongerikets navn, legitimerte Håkon på denne måten sin 

posisjon. 

Kongehuset klarte altså ikke å betale erstatningssummen, selv etter at konflikten mellom 

Alv og Håkon var over. Det viser at de 2000 mark sterling (6000 mark norske sølvpenger) som 

Alv hadde lånt, verken kom i hertug Håkons eller kongemaktens besittelse. Det er imidlertid 

interessant at det var hertugen, ikke kongen, som møtte de tyske utsendingene neste år, og at 

hertugen nå kunne betale nesten halve summen, 2870 mark norske sølvpenger, mens det tok 

kongemakten 11 år å komme opp med det resterende beløpet på 3130 mark norske sølvpenger. 

Det gjør det usannsynlig at det beløpet hertugen var i besittelse av var penger kongemakten hadde 

klart å skrape sammen på ett år. Kanskje hadde hertugen lyktes å komme i besittelse av deler av 

de pengene Alv hadde lånt i England. Det kan også forklare hvorfor det var hertug Håkon som 

møtte stedenes representanter i Tønsberg, og ikke kongen. Dette er det imidlertid ikke 

kildegrunnlag for å fastslå. Det får heller stå som en av mange mulige forklaringer. 

Omtrent samtidig som Alvs brudd med hertug Håkon og den norske kongemakten var et 

faktum, oppsto det ny konflikt mellom det norske og det danske kongehuset. Dette var imidlertid 

en annen konflikt enn den Alv hadde spilt en rolle i. Alvs tid som en innflytelsesrik aktør i Norge 

var forbi. 
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Hva skjedde med Alv etter at han forlot Norge, sannsynligvis på sensommeren 1287? På grunn av 

svakt kildegrunnlag har det i tidligere forskning hersket uklarhet om Alv i denne perioden, og de 

hypotesene som har blitt fremsatt, har manglet overbevisende kildebelegg. Det har vært vanlig å 

hevde at Alv reiste til Sverige, men hva han gjorde der har vært uklart. Munch antok at Alv 

utrustet kaperskip fra en ny base i Sverige og gjenopptok sin sjørøveraktivitet, og at dette var 

foranledningen til at han ble fanget og drept. Munch poengterte imidlertid selv at det ikke er 

mulig å vite noe sikkert om dette på grunn av det manglende kildegrunnlaget.1 Etter Munch har 

det ikke i norsk forskning blitt lansert hypoteser om Alvs bedrifter i denne perioden som skiller 

seg vesentlig fra Munchs. 

Det har imidlertid dukket opp to kilder som var ukjente for Munch, og som ikke har blitt 

vurdert i norsk forskning. Disse gjør det mulig å begrunne relativt presise hypoteser om hva Alv 

foretok seg som landflyktig.  
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Munch antok at Alv etter å ha flyktet fra landet, underkastet seg kong Magnus Ladulås av Sverige. 

I 1290 skal han igjen ha dukket opp i danske farvann og bedrevet sjørøveri. Denne gangen gikk 

det imidlertid dårlig, han ble fanget og drept av den danske kongens menn.2 Det er grunn til å 

være skeptisk til Munchs påstand, den er nemlig fundert på et svakt kildegrunnlag. Påstanden 

hviler på to kilder, Visbykrøniken, slik den er trykket av Langebek, og Ericus Olais ”Chronica 

Gothorum”.  

Som tidligere nevnt er Munchs bruk av Visbykrøniken, slik denne er trykket av Langebek, 

problematisk.3 Langebek kalte den teksten han trykket for ”Annal Minorum Wisbyenses”, noe 

som er misvisende da den ikke er identisk med de egentlige Visbyannalene. Disse ble avsluttet i 

1287 og nevner ikke Alvs henrettelse. Teksten som er trykket i Langebek er en krønike som ble 

skrevet på begynnelsen av 1400- tallet:  

 […] Sed Anno Domini MCCXC. idem Aluerus cum iteraret maliciam suam spoliando naves, 
per Dominum David Thorstensson, Dapiferum regni Dacie, juxta Helsingeborch rotatus est.4 

Det er grunn til å være skeptisk til denne opplysningen. Krøniken regnes som et eksempel på 

tidlig pragmatisk historieskriving. At krøniken kan opplyse at Alv ”gjentok sin ondskap”, er 

derfor mistenkelig. Det er rimelig å vurdere det som en konstruksjon, da dette er en opplysning og 

                                                 
1 Munch, 4:2, s. 180ff. 
2 At Alv skal ha vært i stand til det, benyttes av Munch som et argument for at han har hatt den svenske kongens 
velsignelse til sin aktivitet. Ibid., s. 139f. Påstanden kan imidlertid ikke belegges fordi den bygger på en kilde 
som ikke kan tillegges uavhengig kildeverdi og som motsies av andre kilder. Se også Munch, 4:2, s. 180ff.  
3 Se kapittel 3 
4 Scr. Langebek I, s. 255f. Munch har parafrasert passasjen slik: ”…da han fornyede sin Ondskap, blev [han] 
fangen, og paa Drotsetens befaling rotatus.” Munch, 4:2, s. 180. 
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en formulering som ville være svært uvanlig å skrive ned i en middelaldersk annal. Munken som 

på 1400- tallet skrev dette har derfor etter alt å dømme lagt til detaljen selv for å begrunne at Alv 

ble henrettet.5 

Munchs andre kilde er heller ikke uten videre heldig å benytte seg av som primærkilde. 

”Chronica Gothorum” er Sveriges første sammenhengende historieverk. Ericus Olai var knyttet til 

domkapittelet i Uppsala og skrev verket på 1460- tallet, etter oppfordring fra kong Karl Knudsson. 

Verket ble skrevet på latin og utgitt første gang i trykt form av J. Messenius i 1615, basert på en 

nå tapt håndskrift. Messenius tok seg friheter i forhold til håndskriftet, så den utgitte versjonen var 

ikke identisk med Ericus Olais originale tekst. I 1654 ble verket utgitt på nytt av J. Loccenius, 

basert på Messenius utgave.6 Det er denne utgivelsen som var Munchs kilde. Ericus Olais skrev: 

Anno Domino MCCLXXXIX. […] Eodem anno Alverus Erengiselson, qui occiderat in 
Norvegia Attelum, probter quod a Nericiis insequutus fugit in Sueciam, ibique coram rege 
Magno flexis genibus veniam petens, gratie Regis se submisit. Sed latenter fugiens & 
latrocinia exercens, per Dominum David Thorstenson Dapiferum Daciæ, juxta Helsingborg 
est rotatus."7 

Det er grunn til å være skeptisk til hvordan Munch bruker denne kilden. Han visste ikke hvor 

Ericus Olais hentet sine opplysninger fra, heller ikke i hvor stor grad Ericus Olai selv konstruerte 

sammenhenger. I tillegg kommer at hendelsen er lagt til 1289, ikke til 1287, da vi av andre kilder 

vet at Alv forlot Norge. 

Et nytt kildefunn gjør imidlertid at vi kan tillegge Ericus Olai langt større kildeverdi enn det 

var forsvarlig av Munch å gjøre. Som vi har sett er Alvs nederlag i Norge, og hans påfølgende 

landflyktighet, dokumentert i en opptegnelse i Skänninge klosters årbok, som ble funnet etter at 

Munchs kildekritiske arbeid var avsluttet. Basert på ordlyden i denne opptegnelsen er det klart at 

dette må være Ericus Olais kilde. Annalisten har nemlig skrevet at Alv i Vestgötland ”bøyde sine 

knær for kongen”,8 Ericus Olais historieverk har i nyere tid vært gjenstand for filologisk analyse, 

og det har vært forsøkt å identifisere kildene han baserte verket på. Selv identifiserte Ericus Olais 

nesten aldri kildene sine.9 Likevel har det lyktes moderne forskning, basert på tekstlikhet, å 

                                                 
5 Jeg drøfter Visbykrønikens kildeverdi i kapittel 3. 
6 Ericus Olai.; C. l. Annerstedt, Upsala universitets historie 1477-1654 Upsala 1897. i Jan Öberg, Ericus Olai. 
Chronica Regni Gothorum II Stockholm 1995, s. XV.; Öberg, s. 3, 5.; Ella Nyrin-Heuman, Källkritiska, 
textkritiska och språkliga studier till Ericus Olai: Chronica Gothorum Universitetet i Lund, 1944, s. 53ff.; G 
Löw, Sveriges forntid i Sveriges historieskriving, Bind 1, 1908, s. 30ff.; Kroman, utg., s. 149. 
7 Ericus Olai, s. 80. Oversatt til moderne norsk lyder passasjen: ”1289 […] Samme år, Alv Erlingsson, som i 
Norge hadde drept Hallkjell, og på grunn av dette ble forfulgt av nordmennene, flyktet til Sverige, der han hos 
kong Magnus bøyde sine knær og søkte nåde, og underkastet seg kongens nåde. Men han flyktet i hemmelighet 
og ga seg til å røve, og ble satt på hjul ved Helsingborg av herr David Torstensson, den danske drottseten.” Det 
ser ut til at Ericus Olai har benyttet seg av både Skänninge klosters årbok og Visbykrøniken. Siste setning er, 
med noen moderniseringer av latinen,  identisk med Visbykrøniken fra 1400-tallet. 
8 Ann. Sue. s. 264. ”1286. […] Anno eodem dominus Alf dominum episcopum Asloensem Norwegie interfecit 
propter quod insecutus a Normannis cum resistere non auderet dereliquid suos et cum paucis in Vesgociam fugit 
et ibi genibus flexis veniam petens gracie domini regis se commisit. Oversatt til moderne norsk lyder passasjen: 
”1286. […] Det samme år drepte Alv herr biskopen i Oslo i Norge, på grunn av dette ble han forfulgt av 
nordmennene fordi han ikke våget å gjøre motstand, og i Vestgötland bøyde han sine knær for herr kongen.” 
9 Öberg, s. 5. 
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identifisere en del av kildene han benyttet seg av. I sin helhet vurderes Ericus Olais som 

uselvstendig i forhold til sine kilder, dette fordi språket hans varierer avhengig av hvilke kilder 

han benytter seg av. Mer enn et historieverk der Ericus Olais selv trakk konklusjoner og vurderte 

sammenhenger, fremstår ”Chronica Gothorum” som en kompilasjon av eldre kilder.10 Det bør 

med det være rimelig klart at årboken i Skänninge kloster, eller en avskrift av denne, var Ericus 

Olais kilde. Munchs fremstilling får derfor en styrket troverdighet. Mer viktig i denne 

sammenhengen er det imidlertid at Ericus Olais historieverk bør vurderes som en relativt pålitelig 

kilde i når det gjelder denne opplysningen.  

Ifølge Løgmanns annal og Flatøybokens annal dro Alv i kloster i Sverige, etter å ha forlatt 

Norge. I tillegg opplyser altså årboken fra Skänninge kloster at Alv flyktet til Sverige og 

underkastet seg kong Magnus.11 Det er rimelig å feste lit til disse opplysningene. At Alv gikk fra å 

være en sentral politisk aktør i Norge til å underkaste seg den svenske kongen, er på ingen måte 

enestående. Det finnes en rekke eksempler på at stormenn i de skandinaviske kongerikene knyttet 

bånd til naborikenes konger, etter å ha havnet i unåde av kongene i de rikene de kom fra.12 Videre 

er det betegnende for tidens politiske mentalitet at dette ikke nødvendigvis førte til fiendskap 

mellom kongene. Det er ingen kilder som tyder på fiendskap mellom kongene Eirik Magnusson 

og Magnus Ladulås i kjølvannet av Alvs flukt. 
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Ericus Olais opplysing om at Alv sverget troskap til kong Eirik underbygges altså av årboken i 

Skänninge. Det fører oss videre til Ericus Olais neste opplysning, nemlig at Alv etter knefallet for 

svenskekongen, forlot Sverige og ”bega seg til å røve”. Er dette en opplysning vi kan lite på? 

Et svensk kildefunn kan kaste lys over saken. Det viser seg at et dokument som på et 

tidspunkt havnet i Sko kloster i Sverige, har blitt ”glemt bort” i klosterets dokumentsamling. Det 

                                                 
10 Ibid., s. 3, 5. For mer om vurderingen av ”Chronica Gothorum” som kilde, se også Löw, s. 30ff.  
11 Opplysningen om at Alv ”bøyde sine knær” for den svenskekongen, bør forstås som at han sverget han 
troskap. 
12 Som vi har sett underkastet de danske stormennene som var blitt dømt for kongemord seg den norske 
kongemakten samme år. En av utstederne av beskyttelsesbrevet som ble utferdiget under denne episoden, 
Nikolas Jute, var dessuten en dansk stormann som må ha blitt en del av den norske makteliten en gang før 
drapet.  Han kan ha vært en av enkedronning Ingeborgs ledsagere fra Danmark. Helle, Konge og gode menn, s. 
582f.. I 1287 flyktet også en gruppe svenske stormenn til Norge og gikk i kong Eiriks tjeneste. Det var Folke 
Algotsson, som var sønn av lagmannen i Vestergötland, og hans brødre Karl, Benedikt og Peter. Folke hadde 
visstnok røvet bruden til den danske stormannen David Thorstensson (Det var han som beordret Alvs henrettelse 
tre år senere). Bruden, Ingrid, var datteren til den svenske stormannen Svantepolk Knudsson, en av Magnus 
Ladulås slektninger og sentrale støttespillere, og barnebarn på morssiden til den danske stormannen Sune 
Folkesson. Hun var derfor i slekt med både det svenske og det danske kongehuset. Peter hadde bekledd stillingen 
som svensk kansler. Ikke lenge etter ankomsten til Norge ble han sendt som den norske kongens sendebud til 
Skottland. Munch, 4:2, s. 139f. I denne sammenhengen er det også verdt å nevne brevet som baron Tore 
Håkonsson, Alvs svoger og norsk kansler, sendte til kong Edvard etter at Alv hadde forlatt Norge. I brevet ba 
han om å bli den engelske kongens ridder. Det er ingen kilder som tyder på at Tore hadde havnet i unåde hos 
kong Eirik Magnusson. I samme brev ba han den engelske kongen om hjelpe Alv til å forsone seg med den 
norske kongen. RNII:549. Som en parallell kan det også nevnes at den skotske stormannen William Wallace, 
som i 1305 ble arrestert av den engelske kongens menn, bar på seg et vernebrev fra kong Håkon Magnusson. 
RNIII:262. 
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har ikke vært kjent blant svenske historikere og ikke blitt registrert i verken svenske eller norske 

kildesamlinger. Dette dokumentet har således ikke blitt tatt med i noen norsk fremstilling av Alv 

Erlingsson som jeg kjenner til. Hugo Yrwing fant det ved en tilfeldighet og offentliggjorde det i 

1956.13 Det er av stor interesse i denne sammenhengen.  

Dokumentet er et brev fra en ordensmester fra ”Domus Theotonum et Livonium”, utstedt 

sammen med rådet i byen Riga og også på vegne av ”alle livlandske kjøpmenn”, rettet til 

tyskernes og gotlendingenes rådmenn i Visby, samt det hanseatiske gotlandsfargildet. Brevets 

datering er ikke kjent, men Yrwing har på bakgrunn av ordensmesterens sannsynlige navn, 

dateringsformelen, og den realhistoriske situasjonen brevet sannsynligvis stammer fra, 

argumentert overbevisende for at brevet stammer fra våren 1289 eller 1290.14 I brevet står det at 

den tyske ordens arbeid med å omvende livlenderne til kristendommen har blitt vanskelig, og at 

kjøpmennenes frihet er truet, fordi ”missunnelige og maktsyke/pengesyke” ulver har slått seg 

sammen for å livnære seg på den rike handel Riga bedriver”. Brevet legger særlig vekt på en av 

disse ”ulvene”, nemlig en ”comes Tunsbergensis”. Denne angivelige greven av Tønsberg har i 

følge sammenhengen i brevet forlatt Riga, men han har etterlatt sin ”familia”. Disse fortrykker 

landet og kommer til å tvinge innbyggerne tilbake til hedendommen, dersom ordensbrødrene, 

kjøpmennene i Riga og kjøpmennene i Visby ikke sammen griper inn og hindrer dem. Brevet 

avslutter med å fastslå at det har blitt besluttet å fordrive greven av Tønsberg og at ingen fribyttere 

skal kunne komme seg unna livlandske skip. Dette skal også gjøres kjent blant de livlandske 

skipperne, slik at retter seg deretter. Dersom noen handler mot disse bestemmelsene skal de miste 

alt sitt gods og få kroppsstraff.15 

Vi kan slå fast med en rimelig grad av sikkerhet at den personen som i brevet omtales som 

greve av Tønsberg, er identisk med Alv Erlingsson. Utstederne av brevet visste at han bar 

grevetittel (den norske jarlstittelen ble til latin oversatt med ”comes”). At han benevnes greve av 

Tønsberg kan forklares med at det har oppstått en misforståelse der familienavnet Tornberg har 

blitt sammenblandet med det mye mer kjente Tønsberg. Det er vanskelig å se at det er noen annen 

person det kan dreie seg om. 

                                                 
13 Hugo Yrwing ”fant” dokumentet ved en tilfeldighet i gjennomgangen av ”Rudera Gothlandica”, en 
kompilasjon av svenske kilder, samlet av en svensk samler på 1600- tallet ved navn Spegel. Spegel har funnet 
originalbrevene i Visby og kopiert dem. Kopier av Spegels avskrift har senere funnet sin vei til Sko kloster. 
Spegels manuskript ble trykt av en utgiver ved navn Wennerstein, og det er denne utgaven som har blitt lest av 
senere historikere. Wennersten unnlot imidlertid å trykke to brev i Spegels manuskript som var skrevet på latin, 
disse har derfor ikke blitt registrert i svenske (og norske) kildeutgivelser. Se Yrwing, "Alf Erlingssons 
olycköde." 
14 Den personen som har skrevet av dokumentet i sin nåværende form har ikke klart å tyde navnet på 
ordensmesteren. I stedet har han skrevet ”Fol?”. Dette kan referere enten til en ”broder Chono” som var var 
ordensmester i 1289, eller en ”broder Halt” som var ordensmester i 1290. Brevet opplyser ikke dateringsår, men 
inneholder en dateringsformel ”Dat. Rigae feria 2da festi Trinitatis”, altså 29. mai. I tillegg kommer at brevet 
omhandler ”greven av Tønsberg”, som etter alt å dømme er Alv. Det tilsier at det må ha blitt til etter at Alv forlot 
Norge, og før han ble drept i 1290. Se Ibid..  
15 Se Ibid. 
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Satt i sammenheng med andre kilder, åpner dette dokumentet for å formulere en langt mer 

presis hypotese enn det tidligere har vært kildegrunnlag for å gjøre, angående hva Alv foretok seg 

i tiden etter at han forlot Norge. Etter at opptegnelsene i ”Chronica Gothorum” i lang tid har vært 

den eneste kjente kilden som forteller om hva Alv foretok seg i tiden etter at han forlot Norge, har 

det altså dukket opp to primærkilder som bekrefter Ericus Olais (og Visykrønikens) påstander. 

Alv reiste til Sverige, underkastet seg der kong Magnus Ladulås, men forlot senere Sverige til 

fordel Livland.16 Han hadde med seg et større følge av trofaste menn17, og gjorde seg bemerket for 

kapervirksomhet rettet mot handelsfartøyer i Østersjøen. 

�(/5�)'*)(+2-�

I 1290 ble Alv fanget i Skåne av mennene til David Thorstensson, den danske kongens drottsete. 

Han ble ført til Helsingborg der han ble henrettet. En rekke middelalderlige annaler inneholder 

opptegnelser om begivenheten: 

Annalene i Lund: 

1290. […]Alff Ællingesun rotatus est in Helsingeburg…18 

De yngre Nestvedannalene19: 

1290. […] Aluerus pyrata captus est et rota fractus apud Helsingæburgh…20 

Rydannalene tekst II: 

1290. […] Item Alff Ællingsøn, thæn maktu siorøwere, word fangin i Skanæ oc stæild weth 
Helsingburg. […]21 

Rydannalene tekst III: 

1290. Tha vort Aalff Ællingh søn fangen oc broten i// hiull vith Helsingborgh, och thær 
dødæ han ønckelic.22 

                                                 
16 At Alv, etter å ha havnet i unåde i Norge, orienterte seg mot nettopp Livland er ikke så rart. Området var 
lovløst i og med at den tyske orden på denne tiden langt fra hadde full kontroll over den delvis hedenske 
lokalbefolkningen. I et brev fra 1289 klager den danske kongen over at det i Estland fantes hele landsbyer av 
fredløse. (DD 2:3 nr. 304, 305) Alv hadde åpenbart fortsatt ressurser og omga seg med et følge bestående av nok 
trofaste folk til at de utgjorde en trussel for handelsstanden i Riga. Livland kan ha vært et naturlig sted å søke 
mot for å bygge opp en maktbase på ny, etter å ha blitt presset ut fra Norge. 
17 Den latinske betegnelsen ”familia”, slik det her brukes, bør forsås som Alvs hushold. Det vil si, i tillegg til 
hans slektinger,  også tjenere og krigsfolk som ble regnet som en del av en adelsmanns hushold. I denne 
sammenhengen har det i alle fall dreid seg om krigsfolk, ellers ville de ikke være i stand til å utgjøre en trussel 
mot kjøpmenn i Riga, og den tyske orden. 
18 Dan. Ann. s. 69. Oversatt til moderne norsk: ”1290 […] Alv Erlingsson ble steilet i Helsingborg.” 
19 De yngre Nestvedannaler (Annales Nestvedienses minores) er ett av to annalverk som ble skrevet i St. Peders 
kloster i Nestved. (Det andre er de eldre Nestvedannalene). De tidlige delene av verket bygger på andre danske 
annaler, men notene fra ca. 1250 er i stor grad selvstendige. Se Kroman, utg., s. 82. 
20 Dan. Ann. s. 88. Ovesatt til moderne norsk: ”1290 […] Sjørøveren Alv ble fanget og lagt på steile ved 
Helsingborg…” 
21 Dan. Ann. s. 207. Oversatt til moderne norsk: ”1290 […] Alv Erlingsson, den mektige sjørøveren, ble fanget i 
Skåne og steilet ved Helsingborg…” 
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Ribe Klosters Årbok:23 

1290. […] Aluerus, famosus pyrata Noricus, captus in Scania rotefractus apud 
Helsinghæburgh astipulante domino Dauid, regis deaifero…24 

Annales Vetustissimi: 

1290. […] Magnus Svia konungs Birgis svnar. meidr ok deydr Alfr Erlings svn. Thorlakr 
tok logsagn. 

I tillegg kommer Ericus Olai som jeg ovenfor har argumentert for at bør tillegges stor kildeverdi, 

der det altså står: 

Anno Domino MCCLXXXIX. […] Eodem anno Alverus Erengiselson, qui occiderat in 
Norvegia Attelum, probter quod a Nericiis insequutus fugit in Sueciam, ibique coram rege 
Magno flexis genibus veniam petens, gratie Regis se submisit. Sed latenter fugiens & 
latrocinia exercens, per Dominum David Thorstenson Dapiferum Daciæ, juxta Helsingborg 
est rotatus."25 

At Alvs død har blitt nedtegnet i så mange forkjellige annaler, og vært kjent både i Danmark og på 

Island, vitner i seg selv om at han har vært en svært kjent person. Det er heller ingen tvil om hva 

begrunnelsen som har blitt oppgitt for henrettelsen har vært. Annaler som har blitt skrevet 

uavhengige av hverandre oppgir at han ble henrettet for sjørøveri.26 Videre er det lite trolig at han 

nå ble straffet for den rollen han hadde spilt i den norsk-danske krigen i 1285. Det er mer 

sannsynlig at han ble henrettet for den kapervirksomheten han hadde bedrevet etter at han forlot 

Norge. Etter at han ble lyst fredløs av kong Eirik hadde han ingen beskyttelse, og det ble betraktet 

som lovlig å drepe han. At tyske kjøpmenn nå opplevde han som en trussel går tydelig frem av det 

overnevnte brevet fra Riga. Den danske kongen ville få prestisje for å la henrette en sjørøver som 

truet tyskernes handel. 

Hva var foranledningen til at Alv ble fanget på denne måten? Munch forestilte seg at han 

under et av sine kapertokt gikk i land for å speide.27 Ser man brevet fra Riga i sammenheng med 

                                                                                                                                                         
22 Dan. Ann. s. 236. 
23 Ribe Klosters Årbok (Annales Ripenses) er et annalistisk verk som sannsynligvis stammer fra bispesetet i 
Ribe. Den er overlevert via et håndskrift fra andre halvdel av 1500- tallet. Verket bygger på annalnoter fra Ryd 
kloster, Lundannalene og Sjællandske krønike, men inneholder også selvstendige notiser. Se Kroman, utg., s. 
254. 
24 Dan. Ann. s. 263. ”1290 […] Alv, den beryktede norske sjørøver, ble fanget i Skåne og lagt på steile ved 
Helsingborg, på foranledning av kongens drost herr David….” 
25 Ericus Olai, s. 80. Oversatt lyder passasjen: ”1289 […] Samme år gjorde Alv Erlingsson sitt knefall for kong 
Magnus, som i Norge hadde drept Hallkjell, derfor flyktet han til Sverige, og begjærte kongens nåde, men han 
flyktet deretter i hemmelighet og gav seg til å røve, og ble for den skyld steglet ved Helsingborg av herr David 
Torstensson, den danske drottseten.” 
26 Vi kan ikke lese hva Alv ble henrettet for på henrettelsesmåten alene. I de danske landskapslovene omtales 
radbrekking i forbindelse med mord, mordbrann og kirkeran. I de yngre svenske landskapslovene er steile 
straffen for mord.  Man regner imidlertid med at praksisen av denne straffemetoden har variert i betydelig grad 
fra sted til sted og fra tilfelle til tilfelle. Se Mejer.  
27 Munch, 4:2, s. 180. 
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det øvrige kildematerialet er en annen hypotese mer nærliggende. Ble Alv fanget og drept mens 

han forsøkte å ta seg til England, der han ville forsøke å rehabilitere sin posisjon i Norge?28  

Av sammenhengen i brevet fra Riga går det frem at Alv hadde forlatt sin ”familia”, som var 

igjen og skapte problemer for Rigas handelsliv. Samtidig vet vi at Alv på denne tiden fortsatt 

hadde støttespillere i Norge. Baron Tore Håkonsson, Alvs svoger, hadde fortsatt en sentral 

posisjon ved det norske hoffet. Han hadde også, som representant for kong Eirik under 

ekteskapsforhandlingene mellom det engelske, skotske og norske kongehuset, knyttet forbindelser 

med kong Edvard I. I 1289 ble hans navn nevnt først, før både Audun Hugleiksson og Bjarne 

Erlingsson, som en av de personene Edvard I. ønsket at skulle garantere den norske prinsessens 

komme til Skottland.29 I 1289 eller 1290 sendte Tore et privat brev til den engelske kongen.30 I 

brevet tilbød han kong Edvard sine tjenester og ba om å få bli hans ridder. Han ba også den 

engelske kongen hjelpe sin svoger Alv Erlingsson, som var landsforvist på grunn av et drap, til å 

forsone seg med den norske kongen. Brevet avsluttes med at brevbæreren Rikard kunne gi mer 

detaljerte opplysninger. 

Dette brevet er meget interessant. Det viser nemlig hvordan et sosiopolitisk nettverk nå ble 

aktivisert for å rehabilitere Alvs posisjon i Norge. Brevet viser at Alv fortsatt hadde støttespillere i 

Norge og at han kommuniserte med disse støttespillerne etter å ha forlatt Norge i 1287. Det kan vi 

si fordi brevet som Tore skrev, ser ut til å være del av en koordinert aksjon. Av måten brevet er 

skrevet på, er det tydelig at Tore forventet at Alv skulle ta kontakt med kong Edvard. Det er derfor 

naturlig å se brevet som en forberedelse til dette møtet, og som et uttrykk for at Tore benyttet sitt 

bånd til den engelske kongen til å øke Alvs muligheter for å lykkes med å oppnå hans støtte. 

Alv hadde vi som har sett også et forhold til den engelske kongen. De to møtte hverandre 

under Alvs reise til Paris og England i 1286. Av kong Edvards brev til sin engelske stedfortreder 

er det tydelig at han anså Alv som en verdig og prangende adelsmann. Dersom Alv kom seg til 

Edvard I`s hoff, kunne han håpe på at den engelske kongen ville påvirke kong Eirik til igjen å gi 

han en rolle i Norge. Det kan forklare hvorfor Alv forlot sitt væpnede følge i nærheten av Riga, og 

tilsynelatende reiste alene. Kanskje forsøkte han, slik Yrwing har antydet, å komme i kontakt med 

en norsk leidangsflåte som lå i danske farvann.31 Kanskje var han passasjer på en båt som tok til 

havn i Skåne, der han måtte skifte til en annen båt for å komme seg til England. Der kan han ha 

blitt gjenkjent, slik folkevisen vil ha det til, av annalene går det som nevnt frem at han var en kjent 

mann. Kanskje ble han forrådet av en av sine egne.  

                                                 
28 Denne hypotesen ble fremmet av Yrwing i forbindelse med offentliggjøringen av dokumentet fra 
Riga.Yrwing, "Alf Erlingssons olycköde." 
29 Helle, Konge og gode menn, s. 583. 
30 Brevet er ikke datert, men av innholdet går det frem at brevbæreren er en mann ved navn Rikard. Vi vet av en 
annen kilde at Rikard var i den engelske kongens tjeneste, og at han kom til Norge i løpet av våren 1288 som den 
engelske kongens sendemann. At brevet omhandler Alv Erlingsson som på dette tidspunktet fortsatt er i live, 
tiliser at det må være fra 1289 eller 1290. Se RNII:516 og 549. 
31 Yrwing, "Alf Erlingssons olycköde," s. 461. 



 137 

Vi vil aldri få vite akkurat hva som gikk galt, men vi vet at Alv endte sitt liv på steile og 

hjul i nærheten av Helsingborg i år 1290, en begivenhet som vakte stor oppsikt i samtiden. Tre år 

senere, mens en ny krig pågikk, ankom baron Tore åstedet for Alvs henrettelse. Han brakte med 

seg levningene tilbake til Tønsberg der de ble begravet.32 Slik fant den landflyktige Alv til slutt 

veien hjem. 
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Etter å ha forlatt Norge bedrev altså Alv sjørøveri. Det er vanskelig å forklare brevet fra 

ordensmesteren i Riga på andre måter enn at Alv bedrev regelrett fribytteri. Dette speiles også i 

annalopptegnelsene om hans død. Denne kapervirksomheten var imidlertid vesensforskjellig fra 

den aktiviteten Alv sto for i danske farvann i 1284-1285. Der kapervirksomheten rettet mot tyske 

skip i 1284, og plyndringene langs den danske kysten i 1285, inngikk som ledd i den norske 

statsmaktens kriger, bør den senere kapervirksomheten i Østersjøen forstås på en annen måte. 

Denne virksomheten lar seg ikke forklare på bakgrunn av en statsmakts interesser. Snarere ser det 

ut til at Alv, etter å ha mistet muligheten til å delta i det storpolitiske spillet i nordisk politikk, 

benyttet seg av sine ressurser og sin erfaring fra krigene i de foregående årene, til å bedrive privat 

fribytteri. Samtidig forsøkte Alv å igjen få muligheten til å spille en rolle i Norge. Han aktiviserte 

sitt fortsatt eksisterende sosiopolitiske nettverk i et forsøk på å gjenvinne sin posisjon som en 

politisk aktør under den norske kongemakten. Fribytteriet kan også ha vært et middel til å 

finansiere en gruppe væpnede svenner som senere kunne komme til nytte ved et planlagt 

”comeback” i Norge. 

Av danske annalopptegnelser fra 1284 og 1285 er det tydelig at det allerede da hersket et 

uklart bilde av Alvs rolle i krigen. Allerede i disse annalopptegnelsene møter vi begrepet 

”sjørøver” i beskrivelser av Alv. Det er likevel først etter at han mistet sin posisjon som norsk 

politisk og militær leder, at han begynte med sjørøveraktivitet som kun kan karakteriseres som 

privat. 

                                                 
32 Isl. Ann. s. 338. 
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Innledningsvis i denne oppgaven stilte jeg spørsmålet: Oppførte Alv seg i samsvar med tidens 

politiske normer? For å kunne svare på spørsmålet har jeg i oppgaven undersøkt om hans 

handlinger bør forstås som et uttrykk for den norske statens politikk, eller om han opptrådte som 

en uavhengig, selvstendig aktør med private motiver. 

Den empiriske prøvinga av kildematerialet har foregått i spennet mellom to motstridende 

teoretiske idealtyper. Disse idealtypene er mine egne konstruksjoner og er ment å synliggjøre 

konsekvensene av det analytiske perspektivet vi anlegger. De speiler på en forenklet måte 

perspektivene i to konkurrerende paradigmer i forskningslitteraturen, med motstridende syn på 

hva som var normen i middelalderens politiske kultur. På den ene siden et statssentrert paradigme 

der aktører antas å handle ut i fra lojalitet til staten, på den andre et aktørsentrert paradigme der 

aktører antas å handle ut i fra private interesser. 

Jeg har foretatt en selvstendig granskning av kildematerialet og forsøkt å rekonstruere 

aktørenes virkelighetsforståelse i de situasjonene der de foretok valg som fikk konsekvenser for 

det videre hendelsesforløpet. Prøvinga av kildene har resultert i at jeg på flere viktige punkter har 

trukket andre konklusjoner angående det realhistoriske hendelsesforløpet enn historikere som 

tidligere har befattet seg med Alvs historie. Hvorvidt Alv oppførte seg i samsvar med tidens 

normer må diskuteres i lys av dette hendelsesforløpet. Jeg vil derfor raskt oppsummere de 

viktigste punktene i den realhistoriske fremstillingen jeg har kommet frem til i oppgaven.  
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Konfliktene Alv var involvert i begynte med at tyske vintersittere i Bergen fikk innskrenket sine 

økonomiske rettigheter. Det har vært vanlig å se dette som et uttrykk for at formynderregjeringen 

etter Magnus Lagabøtes død la opp til en mer restriktiv handelspolitikk, og søkte å redusere 

hansaens innflytelse. I kapittel to argumenterte jeg for at dette synet på konfliktens utløsende 

årsaker burde modifiseres. Konflikten begynte med en lokal konflikt mellom befolkningen i 

Bergen og tyske vintersittere. Da kongen og rådet stilte seg bak vedtaket som var tatt av 

bymennene, var det ikke et ledd i en politikk som hadde som mål å endre rikets handelspolitikk - 

det var vanlig at kongen stilte seg bak vedtak som bymennene gjorde. Da vedtaket ikke brøt med 

norsk kongelig lovgivning, er det ingen grunn til at kongemakten ikke skulle godta vedtaket. Det 

er usannsynlig at man fra kongemaktens side var i stand til å forutse de alvorlige konsekvensene 

dette ville få for riket. De tyske byene ved Østersjøen hadde nylig organisert seg i 

landefredsforbundet, noe som gjorde dem i stand til å opptre samlet i en helt annen grad enn før.  

Det har vært vanlig å regne med at blokaden mot det norske riket og den påfølgende 

krigen mellom kongemakten og de tyske stedene, ble utløst av at Alv lot plyndre tyske skip. Jeg 

har argumentert for at dette er en feilaktig fremstilling av hendelsesforløpet. Kildekritiske 

vurderinger taler for at blokaden bør forstås som stedenes reaksjon på at den norske kongemakten 
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ikke ga etter for press for å omgjøre det bergenske vedtaket fra 1282, og gi tilbake gods som 

hadde blitt beslaglagt i Bergen. Begge sider førte kaperkrig mot hverandre og beskyldte hverandre 

for å ha startet konflikten. Alv spilte en sentral rolle som militær leder på norsk side.  

Tidligere forskning har regnet med at Alv i 1284 plyndret den danske kysten. Munch 

mente dette hadde sammenheng med den norske enkedronningens arvekrav på dansk krongods, 

og at det var en spesiell forbindelse mellom Alv og enkedronningen. Helle har avvist at det fantes 

en slik forbindelse, han antyder at Alvs motiv har vært å berike seg selv.1 Jeg har argumentert for 

at Alv ikke bevisst rettet angrep mot dansk territorium i 1284, men påpekt at krigen med de tyske 

stedene foregikk i danske farvann. Det finnes ikke kildebelegg for at Alv plyndret Skanør og 

Laholm. Herjingen av Skagen kan forklares med at tyske kjøpmenn pleide å oppholde seg der. 

Det har vært vanlig å hevde at den danske kongen gikk med i det tyske forbundet fordi han 

ikke ønsket å etterkomme den norske enkedronningens arvekrav, eller fordi han hadde blitt utsatt 

for norske angrep. I kapittel tre argumenterte jeg for at konflikten med den danske kongemakten 

skyldtes at Erik Klipping var politisk avhengig av å støtte de tyske stedene. Dette fordi de var 

organisert i landefredsforbundet sammen med fyrster som støttet hans kongemakt i Danmark. Da 

krigen mellom nordmennene og de tyske stedene foregikk i danske farvann ble den danske 

kongen derfor trukket med i konflikten. Arvekravene til den norske enkedronningen var med 

andre ord ikke kjernen i konflikten mellom norsk og dansk kongemakt. Erik Klippings tilslutning 

til koalisjonen mot det norske riket danner bakgrunnen for at Alv i 1285 sto bak flere angrep rettet 

mot dansk territorium. Målet var å presse den danske kongen ut av konflikten. Angrepene ble 

kombinert med diplomatiske fremstøt. Erik Klipping var imidlertid bundet av alliansen han hadde 

inngått med de tyske stedene og avslo det norske fredsforslaget. 

Da det ble inngått fred mellom den norske kongemakten og de tyske stedene, fortsatte 

krigstilstanden mellom norsk og dansk kongemakt. Ingen av rikene hadde på dette tidspunktet 

egeninteresse av å innta en aggressiv holdning til hverandre. I kapittel tre argumenterte jeg for at 

årsaken til den fortsatte krigstilstanden sannsynligvis var at den danske kongemakten befant seg i 

alvorlig politisk krise. Hertug Valdemar av Sønderjylland, som hadde forbindelser med sentrale 

personer i landefredsforbundets politiske ledelse, gikk til åpent angrep på kongen og utfordret 

hans rett til kronen. Dette pågikk samtidig med fredsslutningen mellom den norske kongemakten 

og stedene. Dette forklarer at man fra norsk side drev krigsforberedelser våren og sommeren 

1286. Målet var fortsatt å presse Erik Klipping til fred. 

I kapittel fire argumenterte jeg for at konflikten den norske kongemakten befant seg i, 

førte til at Alvs innflytelse og makt i Norge økte, og at han ble gitt jarlstittel.  Som jarl passer han 

godt inn i den tradisjonelle norske jarlsrollen, han var en militær leder som var beslektet med 

kongen og som hadde et sterkt lokalt maktgrunnlag. På dette tidspunktet var han en sentral figur 

som var med på å forme kongemaktens politikk. 
                                                 
1 Helle oppgir ikke eksplisitt hva Alvs motiv for å plyndre den danske kysten kan ha vært, men karakteriserer 
han som ”litt av en fribytter.” Helle, Norge blir en stat, s. 255f. 
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I kapittel fem argumenterte jeg for at hovedhensikten med Alvs reise til England var å 

skaffe til veie den summen som var nødvendig for å kunne betale erstatning til stedene, slik 

kongemakten var blitt dømt til i Kalmar. Vervingen av leiesoldater kom i tillegg. Disse skulle 

benyttes i aksjoner mot Danmark og de skulle lønnes med midler som ble skaffet under 

plyndringstoktene. Da den danske kongemaktens krise ble løst tok imidlertid Erik Klipping grep 

for å ordne forholdet til den norske kongemakten. Resultatet var at fred ble inngått mens Alv 

befant seg i utlandet. 

I kapittel seks viste jeg at forholdet mellom Alv jarl og hertug Håkon gradvis utviklet seg 

til åpen konflikt i tiden etter at Alv kom tilbake etter utenlandsturen. Begge hadde på dette 

tidspunktet fyrstestatus, og juridisk sett var de nærmest å betrakte som likeverdige. Håkon hadde 

likevel en fordelaktig posisjon overfor Alv, han kontrollerte større ressurser, var kongens bror og 

tronarving. Det har vært vanlig å hevde at konflikten skyldtes at Alv angrep og brant Oslo. 

Kildekritiske vurderinger tyder på at det aldri forekom noe slikt angrep. Det ser imidlertid ut til at 

Alv på grunn av konflikten beholdt kontrollen over pengene han på kongemaktens vegne hadde 

skaffet til veie i England. Etter et voldelig sluttoppgjør mot hertugens styrker måtte han på 

sensommeren 1287 flykte fra landet som fredløs. 

I kapittel sju viste jeg at Alv flyktet til Sverige og sverget troskap til den svenske kong 

Magnus. Et nytt kildefunn viser at han senere bedrev sjørøveri i Østersjøen. Samtidig arbeidet 

Alvs nettverk for å rehabilitere hans posisjon i Norge. Da han ble fanget på Skånekysten i 1290 er 

det sannsynlig at han var på vei til England for å få den engelske kongens hjelp til dette. Det er 

rimelig å anta at han ble henrettet for sjørøveraktiviteten han hadde stått bak i Østersjøen i tiden 

etter at han forlot Norge. 
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Jeg mener å ha formulert sannsynlige motiver for Alvs handlinger. Var så disse motivene fundert i 

statens interesser eller i hans personlige interesser? I innledningen beskrev jeg to konkurrerende 

paradigmer i middelalderforskningen, og konstruerte to idealtyper på grunnlag av disse. Hvilken 

idealtype gir det beste teoretiske rammeverket for å forstå Alvs historie? 

Jeg har sannsynliggjort at alt Alv foretok seg frem til han kom tilbake fra reisen til 

England, var forenlig med den norske statens interesser. Etter at konflikten med de tyske stedene 

var et faktum, angrep Alv tyske skip på kongemaktens vegne. Da Erik Klipping ble med i 

forbundet mot den norske kongemakten, rettet Alv angrep mot den danske kongens territorium. 

Hensikten var å presse rikets fiender til fred. På reisen i 1286 foretok han seg ingenting som gikk 

på tvers av kongemaktens interesser. Lånet han tok opp fra kong Edvard skulle brukes til å betale 

erstatning til de tyske stedene. Rekrutteringen av leietropper var hjemlet i et brev fra kong Eirik. 

Det er ingen grunn til å tro at han foretok seg noe han ikke hadde fullmakt eller rett til. Kort sagt 

tjente Alv den norske statsmakten frem til han kom hjem fra England. Han glir således godt inn i 
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den rollen norske stormenn spilte i politikken, slik denne rollen fremstår i idealtypen utledet fra 

det statssentrerte paradigmet. 

Det blir imidlertid problematisk å plassere Alv inn i denne rollen etter at han returnerte til 

Norge på høsten 1286. Innenfor rammene av det statssentrerte paradigmet er det vanskelig å 

forklare hvorfor Alv havnet i den situasjonen han gjorde. Forskningens løsning har vært å tillegge 

Alv normbrytende egenskaper. Tidligere forskning har som vi har sett ment at det skyldtes at han 

hadde ført en privat politikk som gikk på tvers av statsmaktens interesser. Det høver imidlertid 

dårlig med kildematerialet – Alvs handlinger var jo nettopp gjort på statens vegne i en vanskelig 

situasjon for kongemakten.  

Konflikten mellom Alv og Håkon lar seg bedre forklare innenfor rammene av idealtypen 

som er utledet fra det konkurrerende aktørfokuserte paradigmet. Håkons motiver for fiendskapet 

mot Alv lar seg best forklare på bakgrunn av de interessene han hadde som lokal fyrste på 

Østlandet. Han var den øverste lederen i et fyrstedømme der en rekke forskjellige aktører hadde 

lidd økonomisk tap under krigen mot stedene. Samtidig var det uklart hvem som var ansvarlig for 

å finansiere kronens utgift i forbindelse med erstatningen som skulle betales til stedene. Kanskje 

var også uklarhet i forhold til hvem som var ansvarlig for å betale lønn til leiesoldatene et 

konfliktpunkt. Konflikten må også forstås på bakgrunn av at det nå befant seg to fyrster som 

opererte under den norske kongemakten, det var en ny maktfordeling i riksstyringen. Konflikten 

lar seg bedre forstå som en konflikt mellom to enkeltstående aktører, enn som en konflikt mellom 

Alv og staten.  

Dette bildet forstyrres imidlertid ved at Håkon senere opptrådte som representant for 

statsmakten overfor de tyske stedene. Verken Alvs eller Håkons motiver lar seg altså forstå fullt ut 

innenfor rammene av en av de teoretiske idealtypene jeg konstruerte i innledningen. Ingen 

opptrådte ut ifra ensidig lojalitet mot statsmakten, samtidig opptrådte ingen ut i fra ensidig private 

interesser. 
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Kompleksiteten i det politiske systemet Alv opererte i lar seg ikke fange av noen av de teoretiske 

idealtypene jeg presenterte i innledningskapittelet, de er også ment som teoretiske ytterpunkter for 

å synliggjøre konsekvensene av det analytiske perspektivet vi anlegger. Det å operere med et klart 

og logisk skille mellom rollene som privat aktør på den ene siden og uttøver av statens politikk på 

den andre, er i seg selv en anakronisme. Det er en konsekvens av det moderne begrepsapparatet vi 

bruker for å analysere politisk samhandling, med klare avgrensninger mellom privat og offentlig 

sfære. Middelalderens elitemennesker opererte ikke med et klart skille mellom de to rollene. 

Likevel vil jeg hevde at nøkkelen til å forstå både Alvs vei til makten og hans påfølgende fall, 

ligger i at han spilte begge rollene. 

Bak kongedømmenes organisasjonsstruktur ser vi spor etter private, sosiopolitiske 

nettverk. I kildene kommer dette til utrykk ved de mange eksemplene på at profilerte personer 
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som utgjorde en del av en konges maktapparat, sverget troskap til en annen konge. Det viser med 

tydelighet at nettverk eksisterte på tvers av statsmaktens offisielle hierarki. Hvor mange slike 

nettverksforbindelser som ikke har etterlatt seg spor i kildematerialet, vet vi ikke. De personene vi 

vet hadde kryssende forpliktelser havnet ikke nødvendigvis i unåde hos sine konger. Det gjør det 

rimelig å anta at slike forbindelser har vært omfattende og en integrert del av tidens politiske 

kultur.2 De politiske beslutningstakere som formet kongemaktens politikk var menn som gjennom 

privat rikdom, forleninger, lokale maktbaser, fornem slektsbakgrunn og et sosiopolitisk nettverk, 

tilegnet seg sentrale posisjoner ved hoffet. Alv var en toppspiller på denne arenaen. Det var også 

hertug Håkon. 

Som jeg nevnte i oppgavens innledning har Bourdieu vist hvordan individer opptrer i 

forkjellige roller i det de beveger seg inn og ut av sosiale felt.3 Det er i det overlappende forholdet 

mellom slike felt nøkkelen til å forstå Alv ligger. Alv spilte rollen som statens representant 

overfor rikets fiender, samtidig var han en av flere individuelle aktører som opererte under den 

norske kongens navn. Det kunne være et uklart skille mellom disse rollene. I kildene kommer 

dette til utrykk ved de tilsynelatende motstridende nedtegnelsene i danske og tyske kilder fra 1284 

og 1285. Noen annalister skrev at den norske kongen eller nordmennene sto bak angrep og 

plyndringstokter, mens andre skrev at Alv sto bak. Det speiler det kompliserte og overlappende 

forholdet mellom de to rollene og forestillingene som var knyttet til dem. 

Alt Alv foretok seg frem til bruddet med kongemakten, foretok han seg i kongens navn. 

Krigen han ledet ble ført i kongens navn, og den kan også forklares med bakgrunn i 

kongemaktens strategiske interesser. Samtidig er det åpenbart at en rolle som militær leder i 

kongens navn var ensbetydende med mer makt og mer innflytelse for Alv. Hans forhøyelse til 

fyrstestatus, med den prangende tittelen og de økte rettighetene det medførte, skyldtes at han 

tilegnet seg en lederrolle i kongemaktens krig. Men når den politiske situasjonen som hadde 

medført at Alv fikk denne lederrollen endret seg, utviklet den underliggende konflikten med 

hertug Håkon seg på en måte som endte med Alvs totale nederlag.  

En analyse av Alvs fiende og motspiller, hertug Håkon, viser at hans motiver for 

fiendskapet til Alv, best lar seg forklare med hans interesser som lokal fyste på Østlandet. Han 

opptrådte således som lokal fyrste i sine første henvendelser til de tyske stedene.4 Han opptrådte 

imidlertid på statens vegne overfor stedenes representanter etter at Alv hadde forlatt landet.5 På 

                                                 
2 Noen eksempler kan trekkes fram fra denne oppgaven. Grev Jakob av Nørrehalland ble slått til kong Eiriks 
ridder, samtidig som han var bundet i et vassalforhold til Erik Klipping. Det ser ikke ut til å ha brakt han i 
vanskeligheter. Det samme gjelder Hertug Knud av Sønderhalland, som lot seg slå til ridder av Magnus Ladulås 
samtidig som han var hertug under Erik Klipping. Alvs svoger, Tore Håkonsson, ba om å bli den engelske 
kongens ridder. Dette var ikke ensbetydende med at han ønsket å ”hoppe av”, og bryte med den norske 
kongemakten. Han innehadde en maktposisjon i Norge etter dette, og opptrer oftere i kongelige dokumenter 
etterpå. Snarere er det et eksempel på at sosiopolitiske nettverk kunne eksistere på tvers av statsmaktene, uten at 
dette skapte konflikt. 
3 Se for eksempel Bourdieu, s. 16, 94ff. Se også innledning. 
4 Kunngjøringen etter fredsslutningen 
5 Utbetalingen av penger til tyske representanter i Tønsberg i 1288  
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samme måte som Alv opptrådte i to forskjellige roller, opptrådte også Håkon i to roller. Politiske 

aktører som Alv og Håkon hadde internalisert to rolleoppfatninger som eksisterte side om side. 

For å oppnå suksess var de avhengige av å kunne kombinere de to rollene. 

For det meste var systemet relativt harmonisk. Det skyldes at interessene til enkeltstående 

aktører oftest var ensbetydende med kongemaktens interesser. Dette fordi den mest effektive 

måten å tilegne seg makt og innflytelse på, var gjennom å gjøre tjeneste for kongemakten. Når det 

ikke lyktes aktørene å kombinere rollene som statens representant på den ene siden med rollen 

som privat aktør på den andre, kom sprekkene i systemet til syne. Det var en slik sprekk som til 

sist slukte Alv Erlingsson. Han opererte i to forskjellige politiske og sosiale felt, begge medførte 

et sett normer. Hans fall skyltes ikke at han brøt samfunnets normer, men at de to normsettene ble 

uforenlige. Da premisset for hans sentrale rolle som beslutningstaker og militærleder endret seg, 

ble han marginalisert og utspilt av en aktør med bedre forutsetninger for å vinne politisk 

innflytelse i Norge. Han som hadde kommet i en innflytelsesrik posisjon i rollen som forsvarer av 

staten, ble tvunget over i en annen rolle der han måtte forsvare sine egne, sitt husholds og sin ætts 

interesser. Det var ikke plass til både Alv og Håkon som toppspillere i den norske politiske eliten. 

Hertug Håkon kunne nå opptre i rollen som statens representant, mens Alv ble statsløs. 
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Dersom konklusjonene i denne oppgaven er representative for den politiske kulturen i perioden 

oppgaven omhandler, impliserer det at vi burde modifisere vårt syn på hva som var drivkreftene i 

høymiddelalderens politikk. 

Knut Helle dokumenterer hvordan kongemakten styrkes ved hjelp av ”gode menns” 

deltagelse i rikssyringen, ved siden av kongens person. Han betoner således samspillet mellom 

kongemakten og rikets aristokrater. Helle gjør imidlertid dette ut i fra et perspektiv der statens 

behov virker konstituerende for hypotesedannelse. Fenomener og handlinger veies og vurderes ut 

ifra deres relasjon til kongedømmets antatte behov.6 Det er ingen grunn til å tvile på Helles 

empiriske funn. Heller ikke på at staten vokste. Men Helles modell mangler et analytisk redskap 

for å forstå aristokrater og lokale maktpersoners motiv for å gå inn i rollen som statsmaktens 

representanter. Det kan ikke forklares med bakgrunn i kongedømmets behov. Ved å belyse 

kildene med et ensidig utgangspunkt i Helles statssentrerte funksjonalistiske perspektiv ser vi ikke 

den komplekse vekseleffekten mellom statens interesser og beslutningstakernes personlige 

interesser.  

For å forstå politiske aktører som spilte på storpolitikkens arena, må vi derfor kunne 

trekke på begge idealtypene. De funn som er gjort i den forskningstradisjonen jeg har valgt å kalle 

det aktørsentrerte paradigmet, bidrar med en innfalsvinkel som kan bedre vår forståelse av 
                                                 
6 Et konkret eksempel på dette er at han skriver at innholdet i begrepet ”gode menn” skiftet innhold etter 
kongedømmets behov. Helle, Konge og gode menn, s. 562. 
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kompleksiteten i den politiske kulturen i Norge på slutten av 1200- tallet. Staten sto sterkere på 

denne tiden enn det den gjorde hundre år tidligere, men side om side med statsmakten levde en 

eldre organisasjonsmodell videre. Det er i spenningen mellom disse to forskjellige måtene å tenke 

på at kongedømmenes beslutningstakere opererte.  

Hvilke følger bør dette få for vår forståelse av middelalderens politiske virkelighet? 

Implisitt i et statssentrert perspektiv ligger at kongedømmene fremstår som størrelser med statiske 

strategiske mål. Dette gir seg utrykk i at politiske handlinger tolkes som ledd i langsiktige 

strategier som har som mål å oppfylle disse interessene. Som eksempel kan nevnes forestillingene 

om det norske kongedømmets gjentatte forsøk på å få kontroll over Halland, interessen av gode 

forbindelser med det engelske kongehuset i generasjon etter generasjon, og målsetningen om å 

styrke norske kjøpmenns økonomiske handlekraft på bekostning av de tyske. Her vil jeg presisere 

at det ikke feil å påpeke en interessemotsetning mellom tyske vintersittere og norsk 

lokalbefolkning, at forholdet mellom det engelske og det norske kongehuset i lange uavbrutte 

perioder var godt, eller at overherredømme over Halland kunne være et realistisk mål for de 

norske kongenes politiske tilstrebelser. Men dette kan tilskrives strukturelle forhold som dannet 

rammebetingelser for aktørers politiske disposisjoner. Over tid førte disse betingelsene til at den 

politiske hendelseshistorien tok en viss form som blir sett som et mønster av moderne historikere. 

Aktørenes motiver var ikke nødvendigvis å styrke den norske staten, men det ble resultatet på lang 

sikt. Ved å automatisk la de strukturelle betingelsene danne utgangspunktet for vurderingen av 

motivet bak en politisk handling, begår historikeren en nivåfeilslutning mellom et strukturelt plan 

og det planet historiske aktører opererte i. Motivene for en politisk handling, begått i en bestemt 

historisk situasjon, kan ikke utledes av de langsiktige konsekvensene av den norske kongemaktens 

tilstrebelser og disposisjoner. 

Jeg mener at et klart trekk ved den politiske virkeligheten jeg har drøftet i denne 

oppgaven, er at politikk var kortsiktig og situasjonsbestemt. Statens politikk endret seg etter hvem 

de politiske beslutningstakerne til en hver tid var. Den kunne styres i forskjellige retninger 

ettersom riket ble styrt av en sterk konge, en fraksjon av adelsmenn eller en balanse mellom 

begge. De strukturelle betingelsene gjorde likevel at ulike aktører hadde en tendens til å styre 

politikken i en viss retning. Langsiktig strategisk planlegging var imidlertid svært vanskelig fordi 

aktørene manglet informasjon.  Beslutningstakerne reagerte på hendelsenes gang uten å ha tilgang 

til den informasjonen som ville være nødvendig for å foreta et ”rasjonelt” valg. Dette førte til at 

motiver, strategier, allianser og adferd endret seg etter hvert som begivenhetene og 

rammebetingelsene de opererte i, endret seg. Handlinger fikk ofte andre konsekvenser enn de som 

var tilsiktet. 

Viktigst av disse faktorene er kanskje at kongedømmets politikk varierte fordi 

beslutningstakerne spilte overlappende roller, med overlappende interesser. Et eksempel er den 

kongelige ratifiseringen av byvedtekten i Bergen i 1282 – det første leddet i den årsakskjeden som 

førte Alv til makten og senere forårsaket hans fall. Beseglerne opptrådte på statens vegne, 
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samtidig er det overveiende sannsynlig at mange av dem hadde personlige interesser i å skade de 

tyske vintersitternes økonomiske handlekraft. Konsekvensene for riket var dramatiske. 

Det er min mening at norsk forskning på politikk i høymiddelalderen ikke er gjort med et 

så bevisst forhold til vekselvirkningen mellom aktørenes private og offentlige roller som en kunne 

ønske. I kildene møter vi Alv i en rekke roller. Han var Tornbergslektens overhode, jarl av 

Sarpsborg, kongens tjener og leder av den norske kongemaktens krig – senere opptrådte han som 

fredløs sjørøver. Ettertiden har hatt vanskelig for å gripe at han kunne spille alle disse rollene og 

samtidig være en og samme person. Derfor har forestillingen om Alv Erlingsson vandret gjennom 

folkeminnet og funnet sin plass i moderne historiebøker i form av en eventyrfigur.
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Vedlegg 1 – Konologisk liste over viktige hendelser nevnt i oppgaven 

Den kronologiske sammenhengen her er ikke på alle punkter lik den som oppgis i andre 

fremstillinger. Dette skyldes at jeg på flere punkter har vurdert kildematerialet på en annen måte 

enn tidligere forskning, og kommet frem til et annet kronologisk hendelsesforløp. Jeg har markert 

usikker informasjon (?). 

 
 

9. mai 1280: Magnus Lagabøter dør i Bergen. 

 

Mai 1282: Hoffdag i Danmark fører til ”Erik Klippings håndfestning”. 

 

16. september 1282: Kong Eirik Magnusson ratifiserer bymøtets vedtak i Bergen. 

 

Mai 1283: Hoffdag i Danmark. Valdemar Eriksson gjort til hertug av Sønderjylland. 

 

13. juni 1283: Det Rostockske Landefredsforbundet formelt opprettet. 

 

Sommer 1283 – høst 1284: Hertug Valdemar tilslutter seg landefredsforbundet. 

 

19. september 1283: Erik Klipping inngår separat forbund med Lübeck. 

 

Januar – februar 1284: Samtaler mellom representanter for de tyske stedene angående en 

koordindert aksjon mot Norge. 

 

13. mars 1284: Brev sendt fra kong Eirik Magnusson til de tyske stedene. I brevet klargjøres det at 

norsk kongelig lov skal gjelde, men at tyskere som har fått varer konfiskert på tvers av denne skal 

få kompensasjon. 

 

April 1284: Hertug Håkon Magnusson blir myndig ved 14 års alder og får styringskontroll over 

Oslo og hertugdømmet. 

 

Juni – Juli 1284: Tysk blokade er på dette tidspunktet iverksatt mot Norge. 

 

Sommer og høst 1284: Kaperkrig føres mellom den norske kongemakten og de tyske stedene. 

 

13. august 1284: Krigen mellom Brandenburg og landefredsforbundet formelt avsluttet. 
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29. november 1284: Forhandlinger i Odense mellom Erik Klipping og forhandlere fra Lübeck, de 

sistnevnte på vegne av landefredsforbundet. Erik Klipping tilslutter seg alliansen og blokaden mot 

Norge.  

 

Desember 1284 – februar 1285: Medlemmer av landefredsforbundet og habsburgerkeiseren 

sender brev til kong Edvard av England og ber han om å tilslutte seg blokaden mot Norge. 

 

Vinter 1284 – 1285: Hertug Valdemar av Sønderjulland krever i brevs form retten til den danske 

kronen. 

 

7. mars 1285: kong Eirik Magnusson sender brev og beseglet gjenpart av norsk-engelsk 

vennskapsavtale til kong Edvard av England. Ber om hjelp mot tyskerne. 

 

Mai 1285: Hoffdag i Danmark. Hertug Valdemar krever øya Als, kongelige rettigheter og 

krongodset i Sønderjylland. Kravene blir avvist. Kort etter hoffdagen besetter hertugen 

krongodset i Sønderjylland og det bryter ut krig i Danmark. Erik Klipping angriper hertugdømmet 

og fengsler hertug Valdemar. 

 

24. juni 1285: Norsk delegasjon skulle denne dagen møte Erik Klipping med fredstilbud, 

fredsfremstøtet mislykkes. 

 

25. juni 1285: Magnus Ladulås utsteder leidebrev for Jon Lille. 

 

3. juli 1285: Fredsmøte på Gullbergshed mellom tyske diplomater og kong Eirik av Norge. 

 

29. august 1285: Hertug Håkon kunngjør at han ikke hadde noe med konfliktene mellom tyskere 

og nordmenn å gjøre. 

 

31. oktober 1285: Magnus Ladulås avsir voldgiftsdom i Kalmar. Den norske kongemakten 

dømmes til å betale 2000 mark rent sølv (tilsvarer 2000 mark sterling) til de tyske stedene. 

 

Kort etter 31. oktober 1285: Hertug Håkon kunngjør sin tilslutning til dommen. Legger til at den 

skyldes Alvs ”misgjerninger”. 

 

Desember (jul) 1285: Alv opphøyes til jarl (?), første av to alternativer. 

 

19. mars 1286: Kong Alexander av Skottland dør 
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Ca. 1. april 1286: Hertug Valdemar av Sønderjylland slipper fri fra Erik Klippings fangenskap. 

 

29. mars 1286: Eirik Magnusson og Alv møtes i Tønsberg. Alv mottar fullmakt til å låne 2000 

mark sterling. Gudmund Hallsson mottar stevnebrev om utbud på Island (?) Alv opphøyes til jarl 

(?), andre alternativ. 

 

Vår 1286: Gudmund Hallsson reiser til Island med stevning i Alvs navn. 

 

Juni 1286: Alv møter Edvard I. i Paris. 

 

1. juli 1286(?): Fredsavtale inngås med Erik Klipping på Gullbergshed (?). 

 

20. juli 1286: Alv utferdiger gjeldsbrev etter å ha mottatt 2000 mark sterling i London. 

 

21. september 1286: Alv kvitterer for lånet i Yarmouth. 

 

Ca. 1. oktober 1286: Alv kommer tilbake til Norge 

 

17. oktober 1286: Grev Jakob av Halland utsteder vitnebrev der han bekrefter å ha vært til stede 

på den norske dronning Ingeborgs vegne da kong Erik Plovpenning eiendommer ble delt mellom 

hans fire døtre, Ingeborg, Sofie, Agnes og Jutta. 

 

22. november 1286: Erik Klipping blir drept i Finderup Lade 

 

24. eller 26. mars 1287: Enkedronning Ingeborg dør i Bergen. 

 

25. juni 1287: Kong Eirik, hertug Håkon, og 11 norske stormenn utsteder i Tønsberg vernebrev til 

de danske stormennene som har blitt dømt for drapet på Erik Klipping. 

 

5. juli 1287: Kong Eirik møter representanter for de tyske stedene i Tønsberg. Betalingensfristen 

utsettes i ett år. 

 

19. august 1287: Hertug Håkon kunngjør at fred er gjenopprettet, Alv har på dette tidspunktet 

forlatt Norge. 

 

Høsten 1287 (?): Alv sverger troskap til kong Magnus Ladulås, muligens etter et opphold i et 

svensk kloster. 
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Høsten 1287 – 1290 (?): Alv forlater Sverige og bedriver sjørøveri i Østersjøen. 

 

1290 (Etter 29. mai?): Alv fanges i Skåne og henrettes etter ordre fra herr David Thorstensson.
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Vedlegg 2 – Regnestykke angående betaling av leiesoldater 

Jeg vil regne ut hva det ville koste Alv å betale leiesoldater ved å bruke det engelske 

regnskapsnotatet fra år 1200. Regnskapsnotatet forteller at 88 stridsmenn (77 walisiske fotfolk, 7 

constabularii og 4 bueskyttere til hest) ble sendt til kong Sverre i Norge. Betalingen for en måneds 

tjeneste var 24 pund og noen skilling.  

 

Først vil jeg regne ut om lønnsraten var omtrent den samme på Alvs tid som den var i år 1200. 

Det kan regnes ut slik: 

 

88 (antall soldater oppgitt i regnskapsnotat fra år 1200) x 2 p(dagslønn på Edvard Is tid) x 30 

(dager i en måned) = 5280p 

 

Det ville altså koste 5280 penninger å lønne 88 soldater i en måned 

 

5280 (pence)/12 (shilling) /20 (pund) = 22 pund 

 

Det ville koste 22 pund å betale de 88 leiesoldatene som kom til Norge i år 1200 en måneds lønn, 

med lønnsraten på Alvs tid. I regnskapsnotatet står det at de skulle betales 24 pund. Lønnsraten 

var med andre ord omtrent den samme.  

 

Det er altså forsvarlig å bruke tallene som oppgis i regnskapsnotatet for å regne ut hvor mye det 

ville koste å betale leiesoldater på Alvs tid. 

 

 

Mynt, vekt og sølvverdi: 

 

1 pund sterling = 240 pence = 20 shilling 

1 penny sterling (1 pence) = 1, 314 gram sølv. 

1 pund sølv sterling tilsvarte ca. 315 gram sølv (1,314 x 240 = 315,36) 

1 mark sterling = 214 gram sølv. 

 

214 (antall gram sølv i 1 mark sterling) x 2000 (lånesummen) = 428 000 gram. 

Alv lånte 428 000 gram sølv. 

 

£24 (betalingen for en soldat i en måned, oppgitt i notatet) / 88 (antallet soldater) = £0,275 

Det kostet £0,275 å betale en mann for en måneds tjeneste. 
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315 (antall gram sølv i £1) / 0,275 (pris for en mann i en måned, oppgitt i pund) = 87 gram. 

Det kostet 87 gram sølv å betale 1 månedslønn for 1 mann. 

 

2000 mark sølv sterling er: 

428 000 / 87 = 4920-----------------------------månedslønner 

4920 / 6 = 820------------------------------------6 måneders lønninger 

4920 / 12 = 410----------------------------------årslønner 

 

Pengesummen Alv lånte (2000 mark sølv sterling) var nok til å betale 4920 soldater i en måned, 

820 i et halvt år, eller 410 i ett år. 
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Vedlegg 3 – slektskart 

 

Alvs slektskapsforhold 

 

 
 

 

Den danske kongefamiliens forgreininger 
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Forkortelser 

Ann. Sue. = Annales suecici medii aevi, utg. Paulsson, G. Lund 1974.   

Dan. Ann. = Danmarks middelalderlige annaler, utg. Kroman, E. København 1980.  

DD = Diplomatarium Danicarum 

DN = Diplomatarium Norvegicum 

DRB = Danmarks Riges Breve, utg. Blatt, F. København 1938-84. 

DS = Diplomatium Suecicanum 

HR = Hansarecesse, utg. Koppmann, K. Kopp, G. Schäfer, D. o. fl. Leipz 1870-Köln 1970. 

Isl. Ann = Islandske Annaler indtil 1578, utg. Storm, G. Christiania 1888. 

NgL = Norges gamle Love, utg. R. Keyser, P. A. Munch, G. Storm, E. Hertzberg, A. Taranger, G.  

A. Blom. Christiania 1846 – Oslo 1966. 

NMD = Norske middelalderdokumenter, utg. Bagge, S. Smedsdal, S. H. Helle, Knut,  

Universitetsforlaget 1973. 

Mekl. Urkb. = Meklenburgisches Urkundenbuch I-XXV. Schwerin 1863-1936. 

RN = Regesta Norvegica, utg. Storm G, Bjørgo, N. Bagge, S. Nedkvitne A. o.fl. Christiania 1898  

- Oslo 1983. 

Scr. Langebek = Scriptores rerum danicarum medii aevi, utgitt av J. Langebek, 1772. 
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