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KAPITTEL 1: INNLEDNING 

 
 

1.1 Introduksjon og problemstilling 
Vold og voldsutøvelse er begreper man møter i alle samfunn, historiske så vel som moderne. 

Vold har alltid eksistert og vil dessverre alltid eksistere, men hva er vold og har oppfatningen 

av vold og voldshandlinger gjennom historiens gang vært den samme? Emnet for denne 

masteroppgaven er den norske kirkens holdninger til og oppfatninger av vold i Norge i 

høymiddelalderen. Oppgaven fokuserer på kirkens mentaliteter i forhold til vold og 

voldsutøvelse i en periode hvor det norrøne samfunnet var inne i en brytningstid mellom 

hedendom og kristendom, og setter søkelys på kirkens evne til å internalisere sine holdninger i 

middelaldermennesket. Fokuset rettes altså mot kirkens og lekfolks mentalitet, og oppgaven 

blir derfor en mentalitetshistorisk undersøkelse.  

Kristendommen var og er en bokreligion. I kjølevannet av en stadig sterkere 

kirkeorganisasjon utover i middelalderen ble også religiøse forestillinger formidlet gjennom 

verdslig og religiøs litteratur, prekener og lovtekster. Kirkens hovedmål var å lede folk til 

frelse,1 og i denne sammenheng var det viktig for kirken å disiplinere befolkningen til 

rettlevenhet. Fokuset på vold og tortur i de ulike religiøse kildene fra perioden 1100-1300, 

som visjonslitteraturen, homiliene og legendene om hellige menn og kvinner, får en til å 

undres over den katolske kirkes holdninger til vold. Dette forholdet danner utgangspunktet for 

denne undersøkelsen.  

Hovedproblemstillingen i masteroppgaven kan sies å være tredelt. Den første delen 

bygger på en hypotese om at kirken bevisst forsøkte å skape religiøs angst i 

middelalderbefolkningen med det som mål å skremme hver enkelt til rettelevenhet. Den andre 

delen av problemstillingen hviler på en hypotese om at kirken i stor grad klarte å internalisere 

denne ”skremselspropagandaen” i middelalderbefolkningen, med andre ord lyktes kirken som 

mentalitetsdanner. Til sist bygger problemstillingen på en hypotese om at kirken også hadde 

en sterk mentalitetsendrende evne, altså evnen til å skape varige mentalitetsendringer i 

middelaldersamfunnet. Med andre ord skiller denne undersøkelsen begrepene 

mentalitetsdanner og mentalitetsendrer, noe det vil bli gjort rede for i et senere kapittel. 

Påstanden min er at gjennom denne tredelte strategien, å skremme – å danne – å endre, lyktes 

kirken i å disiplinere eller sivilisere middelaldersamfunnet i ”voldshemmende” retning. 

                                                           
1 Bagge, Sverre. Mennesket i middelalderens Norge. Tanker, tro og holdninger 1000-1300. Oslo. 1998  
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1.2 Høymiddelalderen som periode 
Middelalderen er perioden som etterfølger vikingtiden i norsk historie. Tidsrommet 1130-

1319 blir tradisjonelt omtalt som norsk høymiddelalder, og et framtredende trekk ved 

samfunnsutviklingen i perioden er framveksten av offentlig organisasjon og myndighet.2 Etter 

rikssamlingsprosessen og kristningen av landet varsler overgangen fra vikingtid til 

høymiddelalder en urolig tid. Etter Sigurd Jorsalfares død i 1130 brøt borgerkrigene ut. I løpet 

av de neste 100 årene ble landet utsatt for blodige kamper om kongsmakten i riket, og utallige 

opprør mot sentralmakten fant sted. Men ut av stridighetene skaptes et nytt og annerledes 

norsk samfunn – et samfunn som var fastere og mer enhetlig organisert under kirken og 

kongedømmet.3 Etter borgerkrigsperioden gikk landet inn i en lang fredsperiode hvor veksten 

i samfunnet varte fram til pestkatastrofen på midten av 1300-tallet. Norge var endelig blitt en 

stat.4  

Høymiddelalderen er fruktbar å studere når man er interessert i mentalitetshistorie. 

Perioden kjennetegnes dessuten av stridigheter mellom kirken og kongemakten, noe som gjør 

høymiddelalderen svært interessant å studere når man ønsker å identifisere voldsmentalitet.  

For meg er kirken som samfunnsmakt mest interessant, og det kan derfor være fruktbart med 

en rask redegjørelse for kirkens utvikling i perioden. Med kristendommens innføring ble 

middelaldermenneskets religiøsitet fundamentalt forandret. I 1152/53 fikk Norge sitt eget 

erkebispesete i Nidaros, og kirkeorganisasjonen begynte å ta ordentlig form. Utover på 1200-

tallet var kirkeorganisasjonen i grove trekk utbygd i hele Norden, med tre erkebispedømmer, 

21 bispedømmer, omkring 100 klostre og 6000 sognekirker.5 Gjennom dette apparatet hadde 

kirken mulighet til å påvirke folket, samt skape en kollektiv kristen mentalitet.6 Tidlig i 

perioden var kirkens lære uklar, men forestillingen om et dødsrike bestående av himmel, 

helvete og dommedag ble relativt rakst internalisert som en del av lekfolks religiøsitet. Utover 

i høymiddelalderen dannet det seg en fast forestilling om den rensende skjærsilden, og i 

senmiddelalderen hadde kirkeorganisasjonen gjennomgått en sentraliseringsprosess og 

utviklet doktriner for sjelens vei til frelse og faste dogmer for døden og livet etter.  

I løpet av høymiddelalderen ble altså kristendommen etablert i det norrøne samfunnet, 

og med en voksende og stadig sterkere kirkeorganisasjon ble befolkningens religiøsitet endret 

                                                           
2 Helle, Knut. Norge blir en stat 1130-1319. Oslo.1996:27 
3 Helle, Knut. Aschehougs norgeshistorie. Under kirke og kongemakt. Bind 3. Oslo.1995 
4 En stat kan defineres som et organisert maktsamband som innenfor et bestemt område hevder monopol på 
lovgivning og legitim bruk av voldsmakt Weber, Max. Makt og byråkrati. 3.utgave. Oslo. 2000:4ff 
5 Sigurdsson, Jon Vidar. Kristninga i Norden 750-1200. Oslo. 2003 
6 Helle, Knut. 1996:236-242 
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og utviklet. Kirken hadde sterke virkemidler for å forme middelaldermenneskets religiøsitet, 

og som vi skal se nedenfor, var kirken villig til å bruke alle virkemidler for å nå sitt mål. 

 

1.3  Tidligere forskning om emnet (historiografi) 
”(…) kirkens betydning for samfunn og kultur speiles knapt i norsk historieforskning. Der er 

det den ”nasjonale” kongemakten som har fått spille hovedrollen”, skriver Steinar Imsen i 

boken Den kirkehistoriske utfordring.7 Boken inneholder ulike foredrag som ble holdt i det 

første nasjonale medievistsymposiet på Røros i 2004, og Imsen reiser kritikk mot det 

manglende fokuset på kirkens betydning for kultur og åndsliv i norsk middelalder. Nettopp 

denne påstanden er interessant for denne undersøkelsen hvor jeg som nevnt ovenfor ønsker å 

fokusere på kirkens mentaliteter i forhold til vold.  

Det er først og fremst Arne Odd Johnsen som har drøftet kirkens holdninger til vold og 

voldsutøvelse i perioden 1100-1300.8 Johnsen hevder at kirken hadde en voldshemmende 

innvirkning på middelaldermennesket, men har i ettertid blitt kritisert for sin ensidige 

vektlegging av kirkens rolle. Knut Helle har i boken Norge blir en stat 1130-1319 et mer 

nyansert bilde på kirkens voldshemmende evne.9 Han hevder det ikke kan være tvil om at 

kirken bidro til å endre middelalderbefolkningens etisk-moralske bevissthet, men at det er 

umulig å måle graden av endringer. Helle peker på at kirken ikke var alene om å pasifisere 

samfunnet, også kongedømmet virket i samme retning som kirken. I sin hovedfagsoppgave 

Fra spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold? drøfter Johan Anton Rygg 

voldsmentaliteter i høymiddelalderen, og setter mentalitetsendring i sammenheng med 

samfunnsutvikling.10 Hovedkonklusjonen til Rygg er at det var en utvikling fra ”voldsglede” 

til ”voldsavsky” i det statlige norske samfunnet i perioden 1100-1300, og at dette i hovedsak 

skyldes nye ikke-voldelige verdier skapt i samfunnets øvre lag. Bakgrunnen for dette nye 

synet på vold ligger i den samfunnsstrukturelle endringen som statsutviklingen medførte i 

Norge og senere på Island. Rygg mener at det var samfunnsautoritetene som gjennom sine 

reaksjonsmuligheter hadde sterkest pasifiserende makt på middelalderbefolkningen, og legger 

mindre vekt på kirkens disiplinerende agenda og evne til å internalisere holdninger og verdier 

i ulike samfunnslag. For meg virker det underlig at middelaldermennesket i større grad 

internaliserte samfunnsautoritetenes pasifiserende holdninger til vold enn kirkens. Det er vel 

så sannsynlig at kirken, med sine prester i alle landets sokn, i langt større grad enn 
                                                           
7 Imsen, Steinar (red.). Den kirkehistoriske utfordring. Trondheim. 2005 
8 Johnsen, Arne Odd: Fra ættesamfunn til statssamfunn, Oslo. 1948 
9 Helle, Knut.1996 
10 Rygg, Johan  A.1997 
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statsmakten hadde en pasifiserende og holdningsendrende påvirkningskraft på mennesker i 

middelalderen.  

 

1.4 Mentalitetshistorisk tilnærming 
Denne masteroppgaven vil altså fokusere på kirkens mentaliteter i forhold til vold i norsk 

middelalder, og i hvilken grad disse holdningene ble internalisert i middelaldermennesket. Jeg 

ønsker med andre ord å beskrive kirkens og lekfolks mentalitet, og oppgaven blir derfor en 

mentalitetshistorisk undersøkelse. Mentalitetshistorie kan defineres som historiske aktørers 

kollektive forestillinger om, og holdninger til, det samfunnet og den verden de levde i.11 Et 

viktig aspekt ved denne tilnærmingen er hvordan disse kollektive forestillingene, bevisste og 

ubevisste, har utviklet seg over tid i ulike lag av befolkningen eller innenfor ulike institusjoner 

som kirken og hoffet.12 Det var den franske Annales- skolen som først interesserte seg for 

hvordan nedarvede holdninger har påvirket menneskers måte å tenke og handle på. Fernand 

Braudel skapte begrepet ”la longue durée” for å beskrive hvordan holdnings- og 

handlingsmønstre utvikler seg langsomt over tid.13 Han mente at disse trege strukturene har 

bestemt menneskelig atferd gjennom århundrer. Den franske mentalitetshistorien har likevel 

blitt kritisert fra ulike hold. I artikkelen Mentalitetshistorie – en historiografisk blindgate? 

kommenterer Arnved Nedkvitne denne kritikken, og konkluderer med at deler av den er 

berettiget.14 Han understreker at historiske framstillinger av mentaliteter som ikke ses i 

forhold til det samfunnet de opptrer i eller som ikke settes inn i et historisk tidsperspektiv, ”la 

longue durée”, ofte er uholdbare. I overensstemmelse med denne kritikken vil det være 

nødvendig å sette kirkeorganisasjonens voldsmentaliteter inn i et utviklingsperspektiv.  

En annen teoretisk tradisjon som ofte blir trukket fram i mentalitetshistorisk 

sammenheng, er fremmet av den tyske sosiologen Norbert Elias. I sitt hovedverk Über den 

prozess der Zivilisation hevder han at det foregikk en siviliseringsprosess i Europa fra 

middelalderen og til moderne tid.15 Elias` teori går ut på at siviliseringsprosessen har gått fra 

en "primitiv" middelalder hvor menneskene fulgte sine spontane behov, til et stadig mer 

"sivilisert" og komplisert samfunn som kjennetegnes av mennesker med kontrollerte 

handlingsmønstre og tankesett. Norbert Elias peker på to hovedårsaker til denne utviklingen: 

                                                           
11 Nedkvitne, Arnved: ”Mentalitetshistorie - en historiografisk blindgate?” i Historisk tidsskrift 1991/1. Oslo. 
1991  
12 Tryti, Anna Elisa: ”Religiøse mentaliteter i middelalderen”, i Øye, Inger (red.): Middelalderens mentalitet. 
Bergen. 1990 
13 Nedkvitne, Arnved. 1997 
14 Nedkvitne, Arnved. 1991 
15I denne masteroppgaven benyttes Elias, Norbert. The civilizing process. Oxford and Cambridge.1994 
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En sterkere statsmakt med voldsmonopol og utviklingen av et stadig mer komplisert samfunn. 

Elias hevder videre at siviliserte mentaliteter ble skapt gjennom en målbevisst indoktrinering 

fra statens side. Et stadig mer velutviklet statsapparat kunne gjennom et effektivt 

voldsmonopol og et effektivt administrasjonsapparat i stor grad skape og kontrollere 

siviliserte mentaliteter.16 I tillegg hevder han at i et stadig mer moderne og disiplinert 

samfunn måtte overklassemenneskene, som i økende grad utgjorde statsmakten, undertr

og kontrollere umiddelbare følelser og reaksjoner, noe som igjen skapte et mer komplek

samfunn og som videre drev siviliseringsprosessen fram. Mennesket internaliserer denne 

kompleksiteten og framstår etter hvert med "sivilisert mentalitet", i følge Elias.  

ykke 

st 

                                                          

Kritikken mot Elias` teori har vært omfattende og fra flere hold. Kritikken dreier seg 

hovedsakelig om Elias` syn på historien som evolusjonistisk og, i tråd med dette, etnosentrisk. 

Kritikken går også på at Elias feiltolker eldre samfunn, og at han ikke forsøker å forstå disse 

samfunnene på deres premisser.17 Den mest interessante kritikken av siviliseringsprosessen i 

forhold til min problemstilling er likevel Elias` ensidige vektlegging av hoffet som 

mentalitetsendrende instans.18 Elias var i liten grad opptatt av endringer i religiøse 

mentaliteter, og tillegger derfor kirken liten betydning i sin siviliseringsteori. Han hevder at 

”spontane impulser temmes, først ved hoffet, så i det høyere borgerskap og så i hele 

befolkningen”, og ikke gjennom religiøs praksis.19 

Et annet interessant aspekt ved siviliseringsprosessen kritiseres av Hans Jacob Orning 

i artikkelen Vold og statsdannelse i Norge på 1200-tallet: sivilisering?20 Orning spør om det 

skjedde en sivilisering i Norge i høymiddelalderen, og sier seg enig i Elias når det gjelder 

utviklingen sentralt. Han stiller seg i midlertidig tvilende til en siviliseringsprosess i 

periferien. Orning nevner ikke kirken som mentalitetsdannende instans, men i lys av denne 

teorien er det interessant å stille seg spørsmålet om hvilken instans som hadde evnen til å 

internalisere holdninger og oppfatninger blant folk flest i periferien; statsmakten eller kirken? 

En tredje interessant mentalitetshistorisk tilnærming har et antropologisk 

utgangspunkt. Jack Goody peker på viktigheten av skriftkulturen som introduseres sammen 

 
16 Nedkvitne, Arne og Rygg, Johan A. ”Siviliseringsprosessen – en modell for middelalderforskere?” i Førland,    
Tor E. ”Norbert Elias: en sosiolog for historikere?” / Tor Egil Førland (red.), i serie: Tid og tanke; nr 1. Oslo. 
1997. 
17 Sandmo, Erling. Voldssamfunnets undergang. Oslo. 1999. Førland, Tor E. Norbert Elias: en sosiolog for 
historikere? / Tor Egil Førland (red.), i serie: Tid og tanke; nr 1. Oslo. 1997. Sandnes, Jørn. Kniven, ølet og 
æren. Oslo. 1990. Bagge, Sverre: Det primitive middelaldermennesket? Kropp, vold og seksualitet, i Øye, Inger 
(red.): Middelalderens mentalitet. Bergen.1990  
18 Nedkvitne, Arne og Rygg, Johan A. 1997. Rygg, Johan A.1997. 
19 Elias, Norbert.1994 
20 Orning, Hans J.: ”Vold og statsdannelse i Norge på 1200-tallet: sivilisering?” i Førland, Tor E. ”Norbert Elias: 
en sosiolog for historikere?” /Tor Egil Førland (red.), i serie: Tid og tanke; nr 1. Oslo. 1997. 
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med religionsskiftet i Norden. Goody understreker at kristendommen var en bokreligion, og 

mener at endringer i tenkemåte og mentaliteter forårsakes av økende skriftbruk.21 Arnved 

Nedkvitne stiller seg kritisk til denne forklaringsmodellen for mentalitetsendringer i Norge i 

høymiddelalderen, og viser til at kristendommen som bokreligion hadde vært etablert i over 

1000 år i Europa før den nådde Norge, og at den derfor ikke alene kan forklare 

mentalitetsendringer som oppstod i perioden.22   

Tidligere forskning har altså kommet fram til at det forekom en endring av 

voldsmentaliteten i Norge i middelalderen. Slik jeg oppfatter forskningen her til lands, legges 

det vekt på Norbert Elias` teori om en siviliseringsprosess og Fernand Braudels teori ”la 

longue durée” som forklaringsmodeller for holdningsendringer til vold i Norge i 

middelalderen. I tråd med Elias` teori har kirken i mindre grad blitt tillagt mentalitetsendrende 

evne, hovedfokuset har blitt rettet mot endringer i den verdslige statsmaktens og 

samfunnselitens holdninger til vold. Fra mitt ståsted virker kirkens rolle som 

mentalitetsdanner og mentalitetsendrer noe undervurdert. Utgangspunktet mitt blir derfor å 

studere kirkens holdninger til vold, samt å drøfte i hvilken grad kirken gjennom sin 

organisasjon og forkynnelse hadde evnen til å disiplinere middelalderbefolkningen i 

voldshemmende retning.  

 

1.5 Om begrepene vold og tortur 
Vold og tortur er begreper som brukes om hverandre i denne undersøkelsen, og det er derfor 

nødvendig med en nærmere redegjørelse for innholdet i begrepene. Tortur kan defineres som 

”legemlig eller åndelig mishandling, særlig når den utøves som tvangsmiddel av politi, 

domstoler eller andre myndigheter”.23 Denne definisjonen er svært interessant å bruke i denne 

mastergradsoppgaven fordi den inkluderer åndelig mishandling utført av en myndighet. I 

kapitlet om religiøs litteratur vil jeg forsøke å redegjøre for at kirken utøvde en form for 

åndelig mishandling, tortur, gjennom sine skildringer av helvetes pinsler. Også når det gjelder 

den legemlige mishandlingen, er det interessante trekk å spore, kanskje spesielt i den verdslige 

litteraturen. Legemlig tortur forekom som straffemetode i Norge, blant annet før dom i 

trolldomssaker. Strekkbenk ble brukt som torturinstrument i Norge, vanlig var det også at 

                                                           
21 Goody, Jack: The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge. 1986. 
22 Nedkvitne, Arnved. 1997 
23 Smith-Meyer, Trond (red.) og Reisegg, Øyvind (red.). Aschehoug og Gyldendals store ettbindsleksikon. Oslo. 
2001 
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offeret ble kløpet med glødende tenger.24 Hovedfokuset vil i denne oppgaven likevel rettes 

mot den åndelige mishandlingen og ikke den legemlige torturen.  

Begrepet vold stammer fra det norrøne ordet ”vald” og betyr makt eller herredømme. 

Begrepet kan videre defineres som ”en handling som har et objekt som skades fysisk og et 

subjekt som har til hensikt å skade.”25 Denne definisjonen er snever, og krever derfor en 

grundigere drøfting. Det kan i denne sammenheng være interessant å se nærmere på bruken av 

vold som begrep i norsk forskning. Forskningslitteraturen om vold konsentrerer seg i 

hovedsak om perioden 1500-1800, og er først og fremst opptatt av volds- og 

kriminalitetshistorie. Selv om problemstillingen min fokuserer på høymiddelalderen, mener 

jeg likevel at diskusjonen rundt vold som analysekategori er relevant. I Det norske folks liv og 

historie gir Sverre Steen en utførlig framstilling av kriminaliteten i det norske samfunnet på 

1500- og 1600-tallet.26 Hans E. Næss skildrer videre kriminaliteten i Norge i 

doktoravhandlingen Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet,27 mens Jørn Sandnes 

kritiserer og videreutvikler Næss sine konklusjoner i boken Kniven, ølet og æren.28 Alle tre 

deler i hovedsak en oppfatning om at det finner sted en økning av vold og kriminalitet på 

1500- og begynnelsen av 1600-tallet, som igjen synker utover 1600-tallet. De knytter derfor 

utviklingen av holdninger til vold til Norbert Elias` teori om en siviliseringsprosess, men ikke 

uten kritiske holdninger til teorien.  

Erling Sandmo skriver om tidlig nytid i sin doktorgrad Voldssamfunnets undergang.29 

Sandmo stiller seg imidlertid kritisk til den gjeldende forskningsteorien om vold og 

kriminalitet i Norge. Han er enig i at voldeligheten gikk tilbake på 1600- og 1700-tallet, men 

stiller spørsmålstegn ved tidligere historikernes syn på dette som en siviliseringsprosess. 

Sandmo diskuterer begrepet vold som en historisk konstruksjon, og kommer fram til at 

nedgangen i voldssaker utover på 1600-tallet blant annet henger sammen med svekkelsen av 

tingenes funksjon som lokal myndighet. Videre kritiserer han Næss og Sandnes og mener de 

skildrer et dystert og voldelig middelaldersamfunn, fylt av voldelige episoder. De belegger 

dette med dramatiske beskrivelser om brutal framferd, og skildrer et samfunn hvor "tollekniv 

(…) var den norske bondens nasjonalvåpen."30 Sandmo mener at grunnlaget for en slik 

holdning bygger på en oppfatning om at dette gamle samfunnet hadde de samme holdningene 
                                                           
24 Imsen, Streinar og Winge, Harald. Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca.1500- ca.1800. 2.utgave. 
Oslo. 1999:457 
25 Rygg, Johan A. 1997 
26 Steen, Sverre. 1935:150 
27 Næss, Hans E. 1983 
28 Sandnes, Jørn. 1990 
29 Sandmo, Erling.1999 
30 Sandnes, Jørn. 1990:80  
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og oppfatningene av vold som det vi har i dag. Med andre ord beskrives 

middelaldersamfunnet med et begrepsapparat fra vårt eget samfunn, fra vår egen tid. Sett på 

denne måten blir betegnelsen voldssamfunn gyldig kun når vi ser på middelaldersamfunnet ut 

i fra våre forestillinger av hva vold er, mener Sandmo. 

I denne mastergradsoppgaven vil jeg bruke begrepet tortur i tråd med definisjonen 

ovenfor. Når det gjelder vold vil jeg altså bruke definisjonen ”en handling som har et objekt 

som skades fysisk og et subjekt som har til hensikt å skade”, men ikke uten forståelse for 

diskusjonen rundt vold som analysekategori.  

 

1.6 Kilder og metode 
Kildematerialet for denne undersøkelsen er hentet hovedsakelig fra Norge i perioden 1100-

1300 og kan deles i to hovedgrupper; religiøse kilder og verdslige kilder. Av religiøse kilder 

har jeg valgt å fokusere på visjonslitteraturen, Gammelnorsk Homiliebok og legender om 

hellige kvinner og menn. Dette utvalget er ikke problemfritt, og i henhold til retningslinjene 

for mastergraden har jeg funnet det nødvendig å gjøre en avgrensing i kildeutvalget: Når det 

gjelder visjonslitteraturen, har jeg sett meg nødt til å konsentrere meg om Sólarljóð, 

Draumkvedet og Duggals Leiðsla. På samme måte har jeg avgrenset meg til å fokusere på et 

utvalg av norrøne martyrlegender med hovedvekt på Soga om møya Agate, Soga om møya 

Agnes og Soga om Blasius.  

Av verdslige kilder fokuserer jeg på de to norske samtidssagaene; Sverres saga og 

Håkon Håkonssons saga. 31 Også dette utvalget må det redegjøres for. Norsk historie i 

høymiddelalderen er behandlet noenlunde sammenhengende i bevarte samtidssagaer fra 

perioden. Jeg har tatt for meg de mest sentrale sagaene i perioden, men har valgt å utelukke 

Baglersagaen som tar for seg årene mellom Sverres død og Håkons regjeringstid. Det vil bli 

gjort ytterligere rede for de ulike religiøse og verdslige kildene nedenfor. 

 

1.6.1 Religiøs litteratur  
For å kunne besvare problemstillingen har jeg altså valgt å studere et utvalg religiøse kilder. 

Jeg ønsker å skape et bilde av kirkens holdninger til vold slik de kommer fram gjennom den 

religiøse litteraturen som på ulike måter var levende i det norrøne samfunnet. Hovedtesen min 

er en påstand om at kirkens fokus på voldsomheter var bevisst, og at kirken hadde en sterk 

mentalitetsdannende og endrende evne på middelaldermennesket. 
                                                           
31 Begrepet samtidssaga brukes om sagaer som omhandler begivenheter innenfor tidsrommet de ble skrevet i. 
(jmfr. Nedkvitne, Arnved. 1997:15)  
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Visjonslitteraturen   

En av de viktigste innfallsportene til middelalderkirkens holdninger til og oppfatninger av 

vold er visjonslitteraturen. Visjon betyr syn, og visjonslitteraturen er en gjengivelse eller 

beretning om ett eller flere syn. Den visjonære personen som formidler synene, er en person 

som har evne til å se eller erkjenne det som er skjult for andre menneskers sanser og 

forstand.32 Den visjonære evnen kan tre i kraft på ulike måter, blant annet gjennom drømmer.  

Vi kjenner visjonslitteraturen særlig godt fra middelalderen, men sjangeren har røtter helt 

tilbake til oldtiden. Den kristne visjonslitteraturen som er mest interessant i denne oppgavens 

øyemed, regnes å være fullt utviklet omkring år 700.33 I henhold til masteroppgavens omfang 

vil jeg som nevnt begrense meg til å ta utgangspunkt i tre av de norrøne visjonsdiktene: 

Sólarljóð, Duggals Leiðsla og Draumkvedet. 

Sólarljóð, eller Solsangen, er et kristent læredikt som kan stamme fra 1200-tallet.34 

Sólarljóð er vanskelig å bestemme sjangermessig blant annet fordi diktet ikke er et typisk 

visjonsdikt hvor en levende person foretar en reise gjennom det hinsidige. Her er det en død 

far som henvender seg til sin levende sønn for å fortelle om opplevelsene etter døden. På den 

måten ønsker han å gi råd om hvordan sønnen skal leve. Likevel er diktet så beslektet med 

visjonslitteraturen at det vanligvis plasseres i denne kategorien.35 Diktet har fått navnet etter 

den velkjente kristusmetaforen som framstiller Kristus som rettferdighetens sol. Selve diktet 

består av 82 strofer som kan deles i tre bolker: Del 1 (str.1-32) handler om hvordan man skal 

leve dette livet for å være forberedt på det neste, del 2 (str.33-52) handler om sjelens avskjed 

med kroppen og livet, mens del 3 (str.53-82) er en vandringsvisjon som forteller om 

forholdene i det hinsidige. Utgaven som ligger til grunn for denne undersøkelsen, er en 

restitusjon av Fredrik Paasche fra 1914, og hovedfokuset vil være på del 3.  

Visjonen Duggals Leiðsla handler om en selvopptatt, irsk handelsmann som viser liten 

interesse for kirkens lære.36 En dag Duggal er ute for å innkreve gjeld, faller han i dyp søvn 

og våkner ikke på tre dager. Når han våkner, er han et nytt menneske etter en reise i det 

hinsidige hvor han opplever pinslene som venter han for hans syndige liv. Han står opp og 

forteller sin historie, og gir alt sitt jordiske gods til kirken og de fattige. Duggals Leiðsla 

regnes for å være et av middelalderens mest innflytelsesrike og populære visjonsdikt. Teksten 

                                                           
32 Steinsland, Gro: Forord i Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. De norske bokklubbene. Oslo. 2004 
33 Steinsland, Gro. 2004 
34 Svennebye, Gro. Helvetes kvaler og himmelsk salighet. En studie av forestillinger omkring helvete og 
himmelriket i Norge i perioden ca. 1100-1300. Hovedoppgave i historie ved UiO.1999, Stensland, Gro. 2004 
35 Stensland, Gro. 2004 
36 Cahill, Peter (red.). Duggals Leiðsla. Reykjavik.1983 
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har trolig blitt oversatt fra latin på oppdrag fra Håkon Håkonsson på midten av 1200-tallet, 

men den eldste utgaven vi har i Norge er bevart i et håndskrift fra 1300-tallet.37  

Draumkvedet handler om Olav Åsteson som faller i dyp søvn på julekvelden, og som 

ikke våkner opp før trettende dag jul. Han drar til kirken hvor han stiller seg opp i 

døråpningen for å fortelle det han har drømt. Olav har sett livet bortenfor graven, skjærsild, 

himmel og helvete, og han overvar møtet mellom Grutte Gråskjegg (Djevelen), Kristus og 

Sankte Såle-Mikkel (erkeengelen Mikael) på dommens dag hvor sjelene blir veid. De som har 

gjort opp for sine synder kommer til himmelen, mens de andre blir sendt til helvete. 

Innholdsmessig rommer dette visjonsdiktet elementer fra norrøn mytologi, men peker 

tematisk mot middelalderens katolske fromhetsideal om at hvert enkelt menneske har 

mulighet for evig frelse. Samtidig gir det et uttrykk for middelalderkirkens offisielle katolske 

lære om skjærsild, dommedag, himmel og helvete.  

Draumkvedet er en kombinasjon av to middelaldersjangere; folkevisen, eller balladen, 

og middelalderens kristne visjonsdiktning.38 Draumkvedet regnes for å være den eneste 

middelaldervisjonen som har fått balladens form. Det hersker uenighet om diktets datering og 

opprinnelse. Vi kjenner til over hundre versjoner som i større eller mindre grad er 

ufullstendige, men diktet ble funnet i Telemark og trykt første gang i 1849 i Norske 

Universitets- og Skole-Annaler.39 Folkeminneforskeren Moltke Moe la vekt på slektskapet 

mellom Draumkvedet og andre visjonsdikt fra høymiddelalderen som Turkills visjon og 

Gottskalks visjon, og kunne på bakgrunn av dette datere diktets opprinnelse til omkring år 

1300. Moltke Moes utgave av Draumkvedet består av 52 strofer, og det er denne restitusjonen 

som har fått autoritet i ettertiden og som ligger til grunn for utgaven som brukes i denne 

oppgaven.  

 

Gammelnorsk Homiliebok 

Gammelnorsk Homiliebok er en samling av prekener oversatt fra latinsk. Prekenene var et 

redskap kirken hadde til å oppdra folk i den sanne tro, og i et samfunn hvor svært få var lese- 

og skrivekyndige, hadde prekenene en viktig funksjon. Det er bevart to større 

prekensamlinger: den islandske og den norske homilieboken.40 Den norske samlingen er 

skrevet en gang mellom 1200-1220, og har en del prekener felles med den islandske som er 

                                                           
37 Svennebye, Gro.1999 
38 Steinsland, Gro. 2004 
39 Steinsland, Gro. 2004 
40 Gunnes, Erik. Forord i Gammelnorsk Homiliebok. Oversatt av Astrid Salvesen. Oslo. 1971 
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noe eldre (ca.1200 eller litt før).41 Etter innholdet kan prekenene i Gammelnorsk Homiliebok 

deles inn i to grupper. Den ene gruppen inneholder prekener med formanende og oppbyggelig 

appell. Det finnes seks slike i homilieboken; ”Moralpreken 1-4” og ”Dommedag 1-2”. Den 

andre gruppen av prekener inneholder fortellinger og stoff om legender. I henhold til 

problemstillingen for min undersøkelse er de fire moralprekene og de to dommedagsprekene 

mest interessante. 

 

Legender om hellige kvinner og menn 

En tredje innfallsvinkel til kirkens voldsmentalitet er legendene om hellige menn og kvinner. 

Ordet legende betyr ”tekst som skal leses”, og tekstene ble brukt som lesetekster først og 

fremst på grunn av deres oppbyggelige innhold, men også som underholdningslitteratur.42 

Hovedpersonene kunne være bibelske personer som Maria og erkeengelen Mikael, men også 

vanlige kvinner og menn som led martyrdøden for sin tro, ble sentrale hovedpersoner i 

legendene. Vi kjenner til få legender fra Norge, men desto flere er hentet fra islandske kilder. 

Likevel vet vi at legendene var utbredt og at de faktisk ble lest: Gammelnorsk Homiliebok 

forteller oss at det på helgenfestdager ble prekt i kirken om helgeners liv og martyrium, og det 

var derfor godt kjent for alle hvordan martyrene hadde møtt døden.43 

Else Mundal skriver i boka Legender frå mellomalderen. Soger om heilage kvinner og 

menn at det i hovedsak kan trekkes ut to former for middelalderlegender.44 Pasjonslegendene 

eller martyrlegendene handler om helgener som kom i konflikt med hedenske styresmakter og 

som led en heroisk død ved å stå i mot hedendommen og holde fast på den kristne tro. Etter at 

kristendommen hadde slått rot vokste det fram en annen legendeform; vitallegenden. Denne 

legendeformen forteller om helgener som ble hellige på grunn av sitt fromme liv. En tredje 

form for legender som ofte følger martyr- og vitallegendene, er mirakelfortellinger. I disse 

tilleggene blir det fortalt hvilke mirakler som følger helgene etter deres død.  

Vi vet ikke nøyaktig når legendesjangeren kom til Norden. Det eldste bevarte 

legendeskriftet i Norge er fra ca.1150, men vi må regne med at legender var kjent og i bruk 

lenge før dette tidspunktet, da først og fremst i muntlig form. Else Mundal mener at legendene 

var verdifulle for kirken i kristningstiden, og at de ”var ein litteratur folket tok med seg heim 

frå kyrkja og dikta vidare på.”45 Hun belegger dette med at det ofte er å finne legendemotiver 

                                                           
41 Gunnes, Erik. 1971: 9 
42 Mundal, Else. Legender frå mellomalderen. Soger om heilage kviner og menn. Oslo. 1995 
43 Nedkvitne, Arnved. 1997 
44 Mundal, Else.1995 
45 Mundal, Else.1995: 14 
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i folkediktningen; i ballader, sagn og eventyr. Innholdet i helgenfortellingene har også mange 

likhetstrekk med edda- og skaldedikt. Motivet i de kristne martyrlegendene bærer dessuten 

likhetstrekk med sagalitteraturen, og martyrens heltmodige møte med døden hadde derfor 

trolig stor appell i den norrøne kulturen. I boka Mennesket i middelalderens Norge. Tanker, 

tro og holdninger 1000-1300 problematiserer Sverre Bagge betydningen av legendene i det 

norrøne samfunnet. 46 Han hevder at helgenenes viktigste funksjon var som hjelpere og 

mirakelmakere, og ikke som ”forbilder på veien mot et fromt liv og nærhet til Gud.”47  

Det er martyrlegendene som er mest interessante og som vil bli vektlagt i denne 

masteroppgaven. Jeg har i hovedsak konsentrert meg om de tre martyrlegendene: Soga om 

møya Agate, Soga om møya Agnes og Soga om Blasius, men jeg kommer i tillegg til å trekke 

inn andre legender der det er hensiktsmessig. I tråd med problemstillingen ønsker jeg å 

fokusere på kirkens holdninger til og oppfatninger av vold. I den anledning vil jeg bruke de 

religiøse kildene som levninger, det vil si som uttrykk for tanker og ideer kirken ønsket å 

formidle på kildens opphavstidspunkt.48 Hovedtesen min videre er at kirkens holdninger til 

vold hadde en sterk påvirkningskraft på middelaldermennesket og at holdningene derfor bør 

la seg finne i verdslige kilder. 

 

1.6.2 Verdslig litteratur 
De verdslige kildene jeg har brukt er samtidssager. Samtidssagaene kan brukes på to måter; 

som levning eller som beretning. Som beretning kan sagaene fortelle om de menneskene eller 

det samfunnet kilden omhandler. Som levning kan sagaene brukes til å gi oss kunnskap og 

forståelse om kildens opphavssituasjon. I denne undersøkelsen vil jeg, i motsetning til de 

religiøse kildene, bruke samtidssagaene både som levninger og beretninger.  

 

Sverres saga 

Sverres saga omhandler tiden fra Sverres fødsel på Færøyene, trolig tidlig på 1150-tallet,49 til 

hans død i Bergen i 1202.50 Det er først etter slaget på Re i 1177 at Sverre trer inn som aktør i 

norgeshistorien. Kong Sverre har alltid vært sentral i middelalderforskningen. Historien om 

den unge presten fra Færøyene, som i løpet av en periode på 25 år gikk fra å være leder for en 

liten opprørsflokk til å bli Norges konge, har fengslet historikere mer enn noen annen 
                                                           
46 Bagge, Sverre.1998 
47 Bagge, Sverre.1998:144 
48 Generelt om dette: Dahl. Ottar: Grunntrekk i historieforskningens metodelære. Oslo. 1988: 37 
49 Helle, Knut.1996:79-80, Holmsen, Andreas, Norges historie. Fra de eldste tider til 1660. Oslo. 5. opplag. 
1994:227, Krag, Claus. Sverre. Norges største middelalderkonge. Aschehoug. Oslo. 2005 
50 SvS.1986:260 
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middelalderkonge. Innholdet i Sverres saga dreier seg om kong Sverres kamp mot kirken og 

kong Magnus Erlingsson i perioden som ofte blir kalt for ”borgekrigene” (1130-1227). Denne 

betegnelsen er ikke fullt ut dekkende for det overnevnte tidsrommet, da stridighetene i kortere 

eller lengre perioder ble avbrutt av fredelige tider med utvikling på ulike samfunnsområder.51 

Likevel er det liten tvil om at Sverres tid i Norge (1176-1202) representerer en periode preget 

av uroligheter og sterk innbyrdesstrid. 

 

Historiografi: Tidligere forskning om kong Sverre 

Sverres liv og gjerning har interessert svært mange historikere opp gjennom årene. Allerede 

på 1800-tallet var Rudolf Keyser, P.A. Munch og Ernst Sars opptatt av Sverre i sine 

oversiktsverk over Norges middelalderhistorie. I tråd med 1800-tallets nasjonalisme ble 

Sverre til en viss grad idealisert av disse tre, men ikke uten kritikk. Sverres rolle ble nedtonet i 

historikergenerasjonen på første halvdel av 1900-tallet. Historikere som Halvdan Koht og 

Edvard Bull, og senere Andreas Holmsen og Johan Schreiner, hadde et marxistisk historiesyn 

med vekt på økonomiske og sosiale forhold.52 Med dette utgangspunktet ble Sverres rolle i 

norsk historie mindre betydningsfull sett i et lengre perspektiv, men Sverre som historisk 

skikkelse ble ikke mindre interessant for dem av den grunn.  

 Av nyere forskning bør Kåre Lundens og Knut Helles bidrag nevnes. I Cappelens 

norgeshistorie. Norge under sverreætten gir Kåre Lunden et dyptgående bilde av 

borgerkrigstiden og spesielt av Sverre og hans politiske kamp om makten i landet.53 På 

samme måte gir Knut Helle en grundig oversikt over Sverre og borgerkrigsperioden i 

Aschehougs norgeshistorie. Under kirke og kongemakt 1130-1350 og i Norge blir en stat 

1130-1319.54 Begge legger vekt på de politiske forholdene i Norge i høymiddelalderen, og 

kommer fram til at motstanden mot Sverre og birkebeinerne etter 1184 ikke var et resultat av 

at en ny fraksjon vokste fram, men en videreføring av motstanden fra menn knyttet til Erling 

Skakke og Magnus Erlingsson. 

Det siste bidraget til forskningen rundt Sverre gir Claus Krag i den politiske biografien 

Sverre. Norges største middelalderkonge.55 Her gir forfatteren leserne en utførlig oversikt 

over forskningstradisjonen rundt Sverre, og setter diskusjonen rundt Sverre og kongedømmet 

hans inn i en større historisk sammenheng. Felles for Lunden, Helle og Krag er den kritiske 

                                                           
51 Helle, Knut. 1996:37 
52 Dahl, Ottar. Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre. Oslo. 2.opplag.1992, Krag, Claus. 2005 
53 Lunden, Kåre. Cappelens norgeshistorie. Norge under sverreætten. Bind 3.1976 
54 Helle, Knut. 1996 og Helle, Knut. 1995 
55 Krag, Claus. 2005 
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holdningen til hvordan Sverres saga fremstiller hovedpersonen. Men til tross for den kritiske 

holdningen kommer det tydelig fram at Sverre var en begavet person med spesiell utstråling 

og usedvanlige lederevner, og i likhet med tidligere historikere lar de seg fascinere av Sverres 

liv og politiske karriere. 

Sverre Sigurdsson har altså vært sentral i norsk middelalderforskning de siste 150 

årene, og selv om oppfatningene om Sverre har gått fra idealisering til skepsis, er det liten tvil 

om at Sverres 25 år i norsk historie har satt spor etter seg. Og kanskje har Claus Krag rett når 

han sier at Sverre var Norges største middelalderkonge? 

 

Sverres saga som historisk kilde  

Sverres saga er en av få norrøne kilder vi vet hvordan er blitt til. Første del av sagaen (Grýla) 

ble forfattet av den islandske abbeden Karl Jonsson mens kong Sverre selv ”satt over og rådde 

for hva som skulle skrives”, om vi skal tro sagaprologen.56 Det hersker uenighet om hvor stor 

del av sagaen Grýla omfatter, muligens bare Sverres stridsår fram til Erling Jarls fall på 

Kalveskinnet i 1179, skillet mot resten av sagaen er vanskelig å klargjøre.57 Om hvorvidt det 

er Karl Jonsson som også har skrevet resten av sagaen, er omstridt.58 

Sverres saga er som nevnt offisiell historieskriving. Den er et talerør for Sverres 

politiske program, og bærer preg av å være en offisiell kongebiografi. Grýla framstiller Sverre 

slik han selv ønsker, det er myten om Sverre som presenteres i åpningskapitlene; hans fødsel 

og oppvekst, hans drømmer og hans rett til kongsnavn. Resten av sagaen er mer balansert i sin 

historiske framstilling, selv om innholdet røper at forfatteren eller forfatterne identifiserer seg 

med Sverre og står på hans side.59  

Brukt som beretning har Sverres saga en klar realhistorisk verdi da verket fremstiller 

begivenheter detaljert og kronologisk. Hendelsene som beskrives er preget av nærhet i tid, noe 

som gjør samtidssagaene verdifulle å bruke som beretninger til tross for at man som nevnt 

ovenfor fornemmer at fremstillingene er idealiserte. I tillegg vil det være fruktbart å lese 

verket som en levning. Som levning er Sverres saga i større grad et uttrykk for sagaens 

opphavssituasjon og miljøet som produserte den. Ved å bruke sagaen som levning vil jeg se 

verket som en kilde til det verdisystemet forfatteren og hans publikum var en del av da det ble 

skrevet. 

 

                                                           
56Holtsmark, Anne. Forord i Sverres saga. En tale mot biskopene. Oslo.1986  
57 Helle, Knut 1996:79 
58 Holtsmark, Anne. 1986:6, Krag, Claus. 2005 
59 Helle, Knut.1996:79 
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Håkon Håkonssons saga 

Håkon Håkonsson (1204-1263) bar kongsnavn i 46 år, lenger enn noen norsk konge siden 

Harald Hårfagre. I Håkons regjeringstid fullførtes rikssamlingen, innbyrdestriden tok slutt og 

kongedømmets forhold til kirken var preget av samarbeid. På bakgrunn av disse forholdene 

har tradisjonell norsk historieskriving brukt betegnelsen ”storhetstid” om Håkons 

regjeringstid.60 

 

Historiografi: Tidligere forskning på Håkon Håkonssons saga 

Som Sverres saga har også Håkon Håkonssons saga vært gjenstand for stor interesse fra 

norske historikere. I eldre historieskriving har begrepet ”storhetstid” blitt brukt om Håkons 

regjeringstid, men betegnelsen er omdiskutert. Tidlige historikere som P.A. Munch ga et 

idealisert bilde av Håkon Håkonsson og høymiddelalderen i Norge, et syn som ble modifisert 

av historikergenerasjonen etter. Hans E. Kinck og Edvard Bull mente begrepet ”storhetstid” i 

stor grad savner konkret innhold, og pekte videre på at kulturimporten i samtiden kan sees på 

som et oppløsningsfenomen.61 For Andreas Holmsen var storhetstiden et resultat av en fastere 

organisering av samfunnsmaktene. Med sitt marxistiske historiesyn mente Holmsen at det var 

framveksten av en aristokratisk overklasse som i stor grad utnyttet overskuddet av folkets 

næringsarbeid, som gjorde storhetstiden mulig.62 Knut Helle stiller seg til en viss grad utenfor 

diskusjonen om en storhetstid, men peker på at utviklingen av en fast og effektiv 

samfunnsorganisasjon og av en aktiv og ekspansiv utenrikspolitikk kan skape grunnlag for å 

bruke betegnelsen.63  

Når det gjelder forskning på Håkon Håkonsson har likevel forholdet mellom Håkon og 

Skule jarl blitt tillagt større interesse enn en eventuell. storhetstid i Norge. Den eldre 

historieforskningen som idealiserte kong Håkon, skapte samtidig et negativt bilde av Skule, 

for P. A. Munch var for eksempel Skule en svikefull og egosentrisk interessepolitiker.64 Hans 

E. Kinck hevdet i sin bok Storhetstid fra 1922, stikk i strid med tidligere oppfatning, at Håkon 

var den passive og overflatiske, mens Skule var representant for den døende norrøne kulturen, 

et syn som også Halvdan Koht fulgte opp året etter. Narve Bjørgo og Knut Helle har senere 

nyansert dette bildet på Håkon og Skule. Begge peker på at det i sagaen kommer fram at 

Skule glimtvis viser evner som leder, men ytre begivenheter viser oss at Skule lett ble 
                                                           
60 Knut Helle diskuterer begrepet i Helle, Knut.1996 
61 Helle, Knut. 1996, Rygg, Johan A. 1997, Dahl, Ottar. 1992 
62 Holmsen, Andreas. 1994:255 
63 Helle, Knut. 1996 
64 Her etter Bjørgo, Narve. ”Håkon Håkonssons ettermæle” i Syn og segn. 74.årgang.1968, i Rygg, Johan A. 
1997:109 
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utmanøvrert av kretsen rundt kong Håkon, noe som kan tyde på begrensninger i hans evner 

som politiker.65  

Knut Helle og flere historikere med han har også pekt på at arbeidet med sagaen ikke 

kunne ha vært enkelt for forfatteren Sturla Tordsson. Kong Håkon var indirekte delaktig i 

drapet på Snorre Sturlason, sagaforfatterens onkel, og av den grunn og som motstander av 

Håkons forsøk på å legge Island under norsk myndighet, gikk Sturla til verket med ”ulyst”.66 

Helle hevder videre at dette kan være bakgrunnen for at forholdet mellom Håkon og Skule jarl 

blir ”bevisst tåkelagt”, og at sagaen skildrer motsetningene mellom de to vagt og 

utilfredsstillende.67 Dette synet har i den senere tid blitt kritisert fra ulike hold. Blant annet 

har det blitt hevdet at Sturla Tordsson slett ikke var motstander av islandsk underkastelse, 

men faktisk en lojal kongsmann.68  

                                                          

 

Håkon Håkonssons saga som historisk kilde  

Håkon Håkonssons saga er altså forfattet av islendingen Sturla Tordsson (1214-1284) kort tid 

etter Håkons død, trolig i 1260-årene.69 Sagaen bærer preg av å være en offisiell 

kongebiografi, og ble skrevet på oppdrag av Håkons sønn, Magnus, som også trolig overvåket 

utformingen av verket.70 Håkon Håkonssons saga handler i hovedsak om Håkons levetid og 

da spesielt om hans regjeringstid i perioden 1217-1263. I sagaens første del, fram til 1240, 

skildres Håkons kamp for makt og eneherredømme over Norge. Sagaen forteller om ulike 

reisninger og opprør mot kongen, og striden mellom Håkon og Skule Jarl blir i særdeleshet 

vektlagt. I tiden etter 1240 blir fokuset rettet mot utenrikspolitiske spørsmål.71   

Håkon Håkonssons saga bygger på et rikt og variert kildemateriale i tillegg til ”vise 

menns beretning og med råd fra kongen selv.”72 Sturla Tordsson hadde tilgang til et stort 

kildemateriale, bl.a. hadde han trolig tilgang til det sentralkirkelige arkivet i Nidaros.73 Dette 

kildeomfanget gjør Håkons saga til den mest detaljrike og dermed mest pålitelige av alle 

kongesagaene. Som kilde regnes derfor sagaen for å være meget god både som levning og 

beretning, men i likhet med Sverres saga bærer også Håkons saga preg av å være en offisiell 

kongsbiografi. På bakgrunn av dette er det viktig med en kritisk holdning til kilden brukt som 

 
65 Bjørgo, Narve.1968, Helle, Knut.1995 
66 Helle, Knut. ”Innleiing” i Soga om Håkon Håkonsson. Norrøne bokverk 22. Oslo.1963 
67 Helle, Knut. 1996:109 
68 Rygg, Johan A. 1997:54 
69 Helle, Knut.1996:108 og Rygg, Johan A. 1997:106 
70 Sturlunge saga. Oversatt av Kr. Kålund. København.1904, Rygg, Johan A. 1997:106 
71 Helle, Knut.1996:103 
72 Helle, Knut.1996:108  
73 Bjørgo, Narve. Om skriftlege kjelder for Hákonar saga i HT, 46/1967, Helle, Knut.1996, Rygg, Johan A.1997 
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beretning, og derfor er det også fruktbart å lese verket som en levning. Som levning er Håkon 

Håkonssons saga et uttrykk for opphavssituasjonen og miljøet som produserte den.   

 

1.7 Disposisjon og progresjon  
Utgangspunktet for denne masteroppgaven er, som nevnt innledningsvis, middelalderkirkens 

holdninger til vold i Norge i høymiddelalderen. For å identifisere disse holdningene har jeg 

valgt å dele problemstillingen i tre deler: Den første delen bygger på en tese om at kirken 

bevisst forsøkte å skape religiøs angst i middelalderbefolkningen for å skremme hver enkelt til 

rettelevenhet. Videre bygger problemstillingen på en tese om at kirken i stor grad klarte å 

danne eller internalisere sine oppfatninger og holdninger i middelaldersamfunnet. Til slutt i 

undersøkelsen vil jeg drøfte i hvilken grad kirken lyktes i å endre befolkningens holdninger til 

vold og tortur i middelalderen. Fokuset vil altså rettes mot kirkens holdninger slik de kommer 

til syne i både religiøs og verdslig litteratur, og påstanden min er at kirken gjennom sin 

tredelte strategi, å skremme – å danne – å endre, spilte en betydelig rolle som 

mentalitetsendrer i høymiddelalderen.  

I kapittel 2 vil jeg forsøke å karakterisere vold og tortur i sentrale religiøse kilder fra 

høymiddelalderen, med det for øye å beskrive middelalderkirkens fokus på vold og 

voldsomheter. I tillegg vil jeg drøfte påstanden om at kirken bevisst ønsket å skape religiøs 

angst i middelaldersamfunnet. I sin hovedoppgave Helvetes kvaler og himmelsk salighet har 

Gro Svennebye lansert en liknende teori.74 Svennebye hevder at ”kirken bevisst skapte 

religiøs angst med bakgrunn i et ønske om å sikre seg mer makt og dominans over alle 

samfunnslag og i samfunnet generelt.”75 Med fare for å følge i oppkjørte løyper vil denne 

påstanden danne utgangspunkt for deler av min undersøkelse, men jeg vil også forsøke å 

bygge ut teorien. I kapittel 3 vil jeg redegjøre for hvordan de religiøse mentalitetene kommer 

til uttrykk i de verdslige samtidskildene Sverres saga og Håkon Håkonssons saga. Videre vil 

jeg drøfte i hvilken grad kirken lyktes med å danne eller skape mentaliteter i 

middelalderbefolkningen. I kapittel 4 vil jeg forsøke å sette forestillingene om den religiøse 

volden i sammenheng med den politiske volden vi finner i kildene, med det for øye å kunne 

diskutere kirken som mentalitetsendrer. I tillegg vil jeg diskutere i hvilken grad kirken hadde 

internaliserende evne i alle samfunnslag, også i periferien. Avslutningsvis i kapitlet vil jeg 

studere hvordan kirkens holdninger til vold kommer fram i de to verdslige kildene, og om det 

                                                           
74 Svennebye, Gro.1999 
75 Svennebye, Gro.1999:93 
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kan sees en endring i kirkens voldsmentaliteter i perioden. Helt til slutt vil jeg i kapittel 5 

oppsummere prosjektet. 
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KAPITTEL 2: VOLDSMENTALITET I RELIGIØSE KILDER 
 

 

2.1 Innledning 
For å kunne redegjøre for kirkens holdninger til vold og tortur i høymiddelalderen, er det 

nødvendig å studere den religiøse middelalderlitteraturen. I de ulike religiøse kildene fra 

perioden finnes det en mengde beskrivelser av vold og tortur, og spørsmålene jeg ønsker å 

stille er i hvilken grad dette voldsfokuset kommer fra kirken, og i så fall hvilken hensikt hadde 

kirken med sine skremmende skildringer av pinsler i helvete og i skjærsilden? Hypotesen min 

oppgave bygger på, er at kirken bevisst forsøkte å skape et mest mulig skremmende bilde av 

hva som ventet i etterlivet gjennom den religiøse litteraturen. I tillegg vil jeg forsøke å vise at 

denne skremselspropagandaen hadde en oppdragende og disiplinerende effekt på 

middelaldermenneskene.  

For å beskrive kirkens mentaliteter har jeg valgt å dele funnene i fem kategorier: 

Oppfatninger av livet etter døden, hvilke deler av kroppen blir utsatt for vold og tortur?, 

viktigheten av nåde og tilgivelse, martyrdøden og til slutt forestillingen om den hellige og 

ukrenkelige kirke. Avslutningsvis i kapitlet vil jeg diskutere i hvilken grad kirken bevisst 

ønsket å skape religiøs angst i middelaldersamfunnet, for til slutt å undersøke om det kan sees 

en utvikling i volds- og torturbeskrivelsene utover i perioden. Hovedspørsmålet om kirkens 

holdninger til vold og tortur ble internalisert i middelaldermenneskene, og i så fall om det kan 

være grunnen til den holdningsendringen til vold tidligere forskning har vist at fant sted i 

Norge på 1100- og 1200-tallet, vil bli drøftet grundigere i kapittel 3.  
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2.2 Oppfatninger av livet etter døden: Fysisk vold og tortur  
 

”Det er heitt i helvite 

heitare hell nokon hyggje; 

der hengde dei `pivi ein tjørukjetil 

og bryta ned i ei presterygg`e. 

I brokksvalin 

der skò domen stande”76 

 

For å få en forståelse av kirkens oppfatninger av livet etter døden kan det være interessant å se 

nærmere på visjonsdiktningen. I visjonen Draumkvedet ser vi Olav Åsteson oppleve grusom 

vold og tortur på sin reise gjennom det hinsidige, og utdraget ovenfor forteller at selv syndige 

prester kunne risikere å havne i en kokende tjæregryte. Kirken ønsket å disiplinere 

menigheten til rettlevenhet gjennom sterke skildringer av smerte og tortur i etterlivet. For å 

kunne nå fram til hvert enkelt individ var det viktig å beskrive ulike former for smerte som 

alle kunne identifisere seg med, og i den anledning ble skildring av fysisk vold og tortur 

hensiktsmessig. Den fysiske volden og torturen som forekommer i de ulike religiøse kildene, 

er konkret og lett gjenkjennelig for alle. Jeg har valgt å dele den i to kategorier: Ild og kulde 

som tortur, som viser hvor påfallende ofte flammer og is opptrer som en del av torturen i 

kildene, og sanselig tortur, som forteller om i hvilken grad torturen oppfattes gjennom syn, 

lukt og hørsel. 

 
Ild og kulde som tortur 

Ild og kulde som totur er trekk som går igjen i de fleste religiøse kildene. At temperatur var et 

egnet middel for å skremme middelaldermennesket, er tydelig og forståelig. Is og kulde var 

noe alle i det norrøne samfunnet hadde et forhold til, og da spesielt den smerte som skapes av 

ild. I visjonslitteraturen og i Gammelnorsk Homiliebok finner vi ild og kulde brukt som tortur 

i helvete, og ulike legender om hellige kvinner og menn forteller om ild som et yndet 

torturinstrument.  

I visjonsdiktet Sólarljóð fortelles det om hvilke pinsler som venter en hvis en ikke 

lever etter kirkens bud. En av de mest fremtredende beskrivelsene av tortur handler om ild og 

kulde. Verdslig gods og hovmod gir for eksempel kortvarig lykke, og blir i døden straffet med 

frost og flamme.77 Rådny og Vebodi må dessuten betale dyrt for sin rikdom og makt: ”(…) nu 

                                                           
76 DK str.47  
77 SL str.15-18 
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de sitter og vender sine sår/snart ett, snart et annet/mot flammene.”78 I del 3 av diktet 

beskriver den visjonære det han ser i det hinsidige. Det første han møter er også relatert til 

flamme og ild: ”(…) svidde fugler/som var sjeler/fløi så mange som mygg.”79 Videre møter vi 

tortur relatert til ild flere ganger: Menn som går over glødende veier, menn som har hendene 

naglet fast til hete steiner som straff for at de ikke har overholdt helligdagene, og overmodige 

menn som får klærne sine brent fast i kroppen.80  

Også i Draumkvedet beskrives ild og kulde som straffemetoder i det hinsidige. Et 

interessant aspekt er at ild og kulde opptrer samtidig: ”Så kom eg meg åt votno dei/ der isane 

brunne blå (…)”.81 Et grusomt syn må det ha vært; islagte, svarte sjøer som står i brann må ha 

gjort inntrykk på middelalderbefolkningen. Videre ser Olav menn som bærer glødende jord, 

menn som står på glør og han merker hvor hett det er i Helvete.82 Mot slutten av visjonen 

skildrerer Olav ”kjellarbræ`e”, sannsynligvis en stor mengde is i Helvete. 83   

 I Gammelnorsk Homiliebok møter vi også ild og kulde. Prekensamlingen skildrer 

helvetets brennende ild,84 og beskriver Helvete som et sted man ikke ønsker å være, med 

fortærende ild som er syv ganger varmere enn den heteste ild i denne verden, og med isende 

kulde og brennende varme og de verste pinsler som alle varer i evighet.85 Her ser vi igjen at 

ild og kulde opptrer samtidig, et trekk som går igjen i både Sólarljóð, Duggals Leiðsla og 

Draumkvedet.86 

 Ild som tortur finner vi også i legendene om hellige kvinner og menn. I Soga om møya 

Agnes blir varme brukt som trussel og som straff. Den hellige møya som står fast mot greven 

Simphronius og hans sønn, truer greven og alle hedninger med at de vil bli brent sammen med 

avgudene de dyrker i evig ild slik at de skal pines og fare ille evig og alltid.87 Som straff for at 

hun ikke føyer seg for greven, brennes Agnes, men flammene viker unna. Hun dør til slutt av 

et spydstikk. Mye av det samme er å finne i Soga om Blasius hvor kristne kvinner blir kastet i 

brennende ovner og torturert med glødende metall, men ilden skader dem ikke.88 Også den 

hellige jomfru Agate blir torturert med ild og varme. Helgenen blir rullet naken over skarpe, 

glødende steiner som straff for at hun nekter å føye seg for hedningen Kvintian. 

                                                           
78 SL str.16 
79 SL str.53 
80 SL str.59-66 
81 DK str.24 
82 DK str.40,41, 45 
83 DK str.51 Gro Steinsland mener begrepet viser til de brennede ismassene i str.24. Steinsland, Gro. 2004:335 
84 GNH s.48 
85 GNH s.47-48 og s.95 
86 SL str.18, Duggals Leiðsla s.115, 121-122, Draumkvedet str.24 (jmfr. Svennebye, Gro.1999:48), 
87 Mundal, Else.1995:31 (jmfr. for øvrig med Soga om Blasius i Mundal, Else.1995:73) 
88 Mundal, Else.1995:75-76 
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Det er likevel visjonsdiktet Duggals Leiðsla som hyppigst skildrer ild og kulde som yndet 

middel for tortur i dødsriket. Også Duggal opplever is og ild samtidig på sin vandring. Han 

ser fjellsider som er islagte på den ene siden, men røde av varme på den andre siden av veien 

han går,89og han opplever fortapte sjeler som tortureres med is og flamme: ”When the 

wretched souls had been tortured for a long time in the sulphur-fire (…) and thereupon cast 

down into the snow and the river of ice (…) they were then hurled back into the sulphur-fire 

again.”90  

Gjentatte ganger blir tortur med is og ild konkret skildret i visjonene, og et interessant 

spørsmål å stille er hvorfor nettopp disse formene for tortur blir så tydelig vektlagt. En mulig 

forklaring kan være at den fysiske torturen måtte være ”allmenn” og lett gjenkjennelig for 

middelaldermennesket, og kulde og varme er noe alle hadde et forhold til. Gro Svennebye 

peker på at det var viktig for middelalderkirken å fokusere på nettopp det gjenkjennelige. 

Fokuset på vold og smerte hadde i stor grad oppdragende effekt på middelaldermennesket, og 

dette kan også forklare at beskrivelsene av helvetet er langt mer detaljerte enn beskrivelsene 

av himmelen, hevder Svennebye.91 

 

Sanselig tortur 

Et annet interessant trekk ved volds- og torturbeskrivelsene i religiøs middelalderlitteratur er 

det jeg velger å kalle for sanselig tortur. Med dette begrepet mener jeg tortur som oppfattes 

gjennom sansene. All smerte og tortur sanses riktignok gjennom følelsen av smerte, men jeg 

finner det påfallende hvor stor vekt det blir lagt på å beskrive opplevelser gjennom syn, hørsel 

og spesielt lukt. I flere av kildene blir til og med denne formen for vold oppfattet som verre 

enn den mer fysiske torturen som skildres. 

Synet er menneskets viktigste sans, og i alle de religiøse kildene beskrives grufulle syn 

og opplevelser. I visjonslitteraturen blir ofte synene beskrevet som så voldsomme at den 

visjonære ikke vil fortelle hva han har sett: ”Alle redsler/ som de helgangne har/ får du ikke 

vite/ søte synder/blir til tunge bører/alltid følger ve på vellyst.”92 Likevel finner vi interessante 

trekk ved skildringer av vold og tortur knyttet til øynene, spesielt i Duggals Leiðsla. Duggal 

beskriver interessant nok tap av syn som en av de verste former for tortur. Innerst i helvete 

møter Duggal Lucifer som torturerer fortapte sjeler. Engelen som fører Duggal gjennom 

helvete, gir den visjonære evne til å se det innerste i dødsriket: ”Come, said he, and see and 

                                                           
89 DL:115 
90 DL:115 
91 Svennebye, Gro.1999: 32 
92 SL str.68 
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know for sure that they who have eyes cannot see here, and yet you shall see those who are 

here, but they cannot see you.”93 Tapet av synet er både en straff og samtidig kanskje en 

velsignelse for sjelene i helvete, men for den visjonære blir nådegaven gitt slik at han kan 

formidle inntrykkene sine for alle når han omsider vender tilbake til jordelivet. 

Hørselssansen er også en viktig faktor i middelalderlitteraturens beskrivelse av 

sanselig tortur. I Gammelnorsk Homiliebok blir det beskrevet hvordan fortapte sjeler jamrer 

seg og hvordan de roper om nåde med samlet røst.94 Det hersker skrik, gråt og jammer også i 

Sólarljóð og Draumkvedet, men igjen er det Duggals Leiðsla som går lengst i å beskrive den 

hørbare torturen. I likhet med de øvrige kildene hører også Duggal tenners gnissel, jammer og 

klaging, men verst blir det når den visjonære møter beistet med jernnebb som torturerer 

fortapte sjeler ved å spise dem for så å spytte dem ut igjen. Denne torturen var så grusom at 

sjelenes ”screaming and whining and weeping could be heard throughout the whole of hell.”95  

Den siste formen for sanselige tortur som den religiøse litteraturen beskriver, er 

gjennom luktesansen. I Duggals Leiðsla skildres den forferdelige stanken som preger helvete 

og som kommer fra brennende svovel som renner langs fjellveggene, allerede tidlig i 

visjonen. 96 Den aller verste stanken er imidlertid innerst i helvete, hos Lucifer, og denne 

stanken oppfatter Duggal som verre tortur enn den fysiske torturen han har opplevd: ”(…) for 

it distresses me more to see this pit and feel this evil stench than alle the torments of hell that I 

suffered before”.97 Med andre ord beskrives altså den sanselige torturen som verre enn den 

fysiske i Duggals Leiðsla. En liknende skildring kjenner vi fra visjonen Visio Pauli hvor den 

visjonære til slutt kommer til en brønn som er beskyttet av syv segl. Lukten fra brønnen blir 

igjen beskrevet som verre enn selve torturen i helvete.98 Gro Svennebye peker på at lukten 

blir fremhevet på bekostning av beskrivelsen av torturen i helvete, og hun setter skildringen

av lukt i sammenheng med datidens sanitære og hygieniske forhold.

 

 

ga 

                                                          

99 Et annet interessant 

trekk i forbindelse med lukt i religiøse kilder er kontrasten mellom stanken i helvete og den

gode lukten i himmelen. Et eksempel på dette kan man finne i vitallegenden om Sankta 

Sunniva. Der beskrives den gode angen av helgenens benrester som lukten av velluktende 

urter,100 noe som blir tolket som et klart tegn på hellighet.101 En liknende duft møter vi i So

 
93 DL:130 
94 GNH:48 
95 DL:124 
96 DL:115 
97 DL:132 
98 Visio Pauli i Svennebye, Gro. 1999:45 
99 Svennebye, Gro. 1999:45 
100 Soga om Sankta Sunniva i Mundal, Else. 1995:198 
101 Bagge, Sverre. 1998:139 

 26



om møya Cecilie som av Guds engel får en krone fra paradis som dufter av blomster.102 Også

Duggal beskriver god lukt når han føres bort fra stanken i Helvete og endelig trer inn i 

Paradis: ”(…) they saw the most beautiful plain, all full of flowering plants with a pleasant 

scent; it was very delightful there.”

 

i kildenes 

samtid.

kuset 

k rammes av den fysiske torturen beskrevet 

ovenfor. 

.3 Hvilke deler av kroppen blir utsatt for vold og tortur? 
 

”

ene foten, og til sist ble han gjeldet.”104 

vel 

el 

r den syndige må bruke hendene til å bære eller løfte, eller 

å bruke føttene til å gå eller stå. 

l 

e 

                                                          

103 Den gode duften i Paradis står altså som en kontrast til 

den onde stanken i Helvete, og kan altså fortelle oss noe om de sanitære forholdene 

  

Den fysiske volden er med andre ord tydelig til stede i religiøse kilder fra 

middelalderen, men hvilke deler av kroppen utsettes for vold og tortur? Nedenfor vil fo

rettes mot de delene av kroppen som faktis

 

 

2

Han [kong Magnus] ble så gitt i hendene 

på kongens treller, og de lemlestet ham, 

stakk ut øynene hans, hugg av ham den 

 

Den fysiske torturen i kildene opptrer som vist i utdraget over på mange ulike måter. Like

er det interessant å studere hvilke kroppsdeler som i størst grad er utsatt for fysisk tortur. 

Torturen jeg finner i kildene jeg har studert, rammer hele kroppen fra hode til føtter. Likev

er det noen kroppsdeler som peker seg ut. Ansikt, hender, føtter og kjønnsorganer er ofte 

utsatt for voldsomheter. I flere av kildene skildres konkret tortur mot disse kroppsdelene, og i 

tillegg skildres indirekte tortur hvo

m

 

Hvilke kroppsdeler rettes volden mot? 

Vold mot hode og ansikt er noe som går igjen i flere av kildene. I Sólarljóð blir for eksempe

menn som hadde fart med løgn straffet på en brutal måte: ”Menn så jeg dernest/ som hadd

løiet/ mangt et ord på andre/ Hels ravner hakket/ iherdig øinene ut/ av hodet på dem.”105 

 
102 Soga om møya Cecilie i Mundal, Else. 1995:43 
103 DL:133 
104 Andresen, Kim Magnus og Fonnes, Øyvind (red.).Snorre Sturluson. Norges kongesagaer. Bind 2. Oslo.1995 
105 SL str.67 
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Likevel er det igjen i Duggals Leiðsla at vi finner de mest detaljerte beskrivelsene av vol

mot hode og ansikt. Tidlig i visjonen opplever den visjonære å se hva som skjer med en 

syndig sjel straks den har forlatt kroppen. En mengde urene sjeler angriper og torturerer 

sjelen: ”And thereupon they all turned towards the soul and gnashed their teeth at it and to

its face with their claws in their anger and malice and fury (…).”

d 

re 

) 

s 

sikt er likevel som nevnt ovenfor den torturen som 

de visjo

r 

 

 glør fordi de har forbannet sin 

mor og

 

de i 

. I 

ne 

med brennende føtter i evig pine, forteller Dante: ”Solane stod på alle i hop i flammer, og 

                                                          

106 Duggals sjel får selv 

oppleve torturen i helvete, og i sin hjelpeløshet og pine påfører han seg selv stor skade: ”(…

and slit and tore its face out of great sorrow and grief, and expected no help.”107 Også ved 

flere anledninger beskrives vold rettet mot hode og ansikt i Duggals Leiðsla. Løgnere straffe

med brennende tunger, og syndige sjeler klorer ansiktet til blods mens de tortureres.108 Den 

mest hyppige volden rettet mot hode og an

nære opplever gjennom sansene. 

Vold og tortur rettet mot bein og føtter forekommer også hyppig i de religiøse 

middelalderkildene. I Sólarljóð forteller den visjonære at alle som har et falskt sinn må gå 

over glødende veier, og han ser overmodige menn med hendene naglet til glødende steiner.109 

I Draumkvedet må den visjonære gå over en tornemo som sliter i stykker klærne og som rive

neglene av både hendene og føttene.110 På sin ferd over Gjallarbrua skildrer Olav veien som

full av kroker eller pigger,111 og han forteller om sæle menn som har gitt fattige sko; disse 

slipper ”berføtt gange på kvasse heklemog.”112 Olav ser også tortur som rammer hender og 

føtter flere ganger. Han skildrer blant annet barn som står på

 far, og drapsmenn som bærer sine ofre i armene.113 

Også i Duggals Leiðsla beskrives brua med stålpigger alle sjelene må forsere. Duggal 

må selv slite seg over den stålpiggede brua med en okse på slep som straff for at han tidligere

hadde stjålet fra sin gudfar.114 Tortur mot føttene finner vi også igjen som en straffemeto

1300-talls-visjonen Den guddommelige komedie av Dante Alighieri fra omkring 1320

Dantes visjon straffes simonister, geistlige som tok i mot penger for å misbruke sine 

embeter,115 med å begraves med hodet ned og føttene opp. I denne stillingen sprellet preste

 
106 DL:112 
107 DL:118 
108 DL:126 og 129 
109 SL str.31 og str. 65 
110 DK str.16 og str.17 
111 DK str.23 
112 DK str.46 
113 DK str.41 og str.38 
114 DL:120 
115 Smith-Meyer, Trond (red.) og Reisegg, Øyvind (red.). Aschehoug og Gyldendals store ettbindsleksikon. 
Oslo.2001 
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difor sprelte oklene så livleg (…). Som elden plar te seg på feite saker; han flaksar att og fram 

på ytre skalet: slik var det her frå hælane til tærne.”116 

Andre kroppsdeler som virker særlig utsatt for vold og tortur, er kjønnsorganene, først 

og fremst som resultat av synd knyttet til det seksuelle. Det er ikke innenfor denne oppgavens 

tema og utdype forholdet om kirkens syn på samliv og seksualitet, men straffene for et ”urent 

liv” er interessante. På sin ferd gjennom helvete møter Duggal mennesker som har brutt 

kirkens syn på seksualitet. Kjønnsorganene til disse er gjennomboret av slanger og mark.117 

Mennesker som har hatt glede av et ukyskt liv viser seg for den visjonære med råtnende 

genitalier fulle av mark, og Duggal forteller om kongen Kormac som tre timer hver dag må 

sitte i flammer opp til navlen fordi han ikke var trofast mot sin hustru.118 Ved en frossen sjø i 

helvete møter den visjonære et beist med jernnebb som torturerer syndige sjeler. Sjelenes 

genitalier er slanger og padder, og ut av kroppene strømmer de mest grusomme 

slangeliknende skapninger som piner og torturerer sjelene som fødte dem.119 Denne 

grusomme straffen var forbeholdt geistlige som ikke var trofast i troen og som ikke holdt seg 

unna hor og utukt. Like tydelig tortur mot kjønnsorganer finner jeg ikke i de øvrige religiøse 

kildene. I Soga om møya Agate beskrives riktignok tortur av ”erotisk karakter”, noe som er 

tilfelle i flere av jomfrulegendene:120 Agate får brystene skjært av som straff for at hun ikke 

vil føye seg for en hedensk jarl. I Draumkvedet forteller også Olav om straffen som venter 

dem som gifter seg med sine søskenbarn, de vil bli til ormer som biter hverandre, men ellers 

er det ingen konkrete beskrivelser av tortur rettet mot kjønnsorganer.  

Et interessant spørsmål å stille avslutningsvis er hvorfor nettopp disse kroppsdelene 

ser ut til å være yndet mål for vold og tortur i middelalderlitteraturen. Voldsfokuset vi 

opplever i dagens samfunn kommer i store mengder til oss gjennom dataspill, nyheter på TV, 

filmer osv. Tendensen slik jeg oppfatter den er ofte at jo mer blod og voldsomme bilder av 

innvoller som tyter ut av store sår og lignende, jo bedre er det. I den religiøse litteraturen fra 

høymiddelalderen er det derimot svært sjeldent snakk om blod og innvoller, tvert i mot er det 

konkrete skildringer av ulike kroppsdeler som hode, hender, føtter og kjønnsorganer. Ble vold 

mot hode og ansikt oppfattet som verre enn vold mot andre kroppsdeler? Oppfattet 

middelaldermennesket hender og føtter som så verdifulle i det daglige at uten dem ville det bli 

umulig å opprettholde livet? Eller ble vold mot de nevnte kroppedelene og da i særdeleshet 

                                                           
116 Alighieri, Dante. Den Guddommelige komedie. Oversatt av Magnus Ulleland. 2000:40 
117 DL:122 
118 DL:135 
119 DL:124 
120 Mundal, Else.1995:7 
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kjønnsorganene oppfattet som en trussel mot mannsidealet i det norrøne samfunnet? 

Interessant er det i alle fall å studere lemlestelsen av kong Magnus Sigurdsson i utdraget 

innledningsvis i dette delkapitlet. Magnus ble ikke drept, men alle lemlestelsene han ble utsatt 

for er i tråd med fokuset på kroppsdeler man finner i religiøs litteratur, og kan tyde på at tortur 

mot visse kroppsdeler faktisk ble oppfattet som verre og mindre mandig enn å miste livet i 

kamp. I eksemplet med Magnus blinde blir jo ikke kongen gitt æren av den heroiske død, han 

holdes heller i live til spott og skam uten lemmer og verdighet.  

Vi finner altså mange ulike former for vold og tortur i de religiøse kildene. Den 

fysiske volden bærer preg av å være konkret og lett gjenkjennelig for alle i det norrøne 

samfunnet. Straffene man opplever i Helvete eller torturen helgenene utsettes for, var enkle 

for folk å identifisere seg med. Det skildres ingen langvarig sykdom eller andre former for 

pinsler som bare oppleves av noen, all smerte er derimot ”allmenn” i den forstand at alle i 

større eller mindre grad kan gjenkjenne den. At volden som skildres i stor grad rammer hode, 

hender og føtter, kan henge sammen med oppfatningen om at disse kroppsdelene var særdeles 

viktige for å kunne berge seg i et samfunn preget av fattigdom og nød. Uten armer eller ben 

var det umulig å arbeide på jord og åker, og dermed var selve livsgrunnlaget truet. På samme 

måte ville hodeskader og i verste fall blindhet på samme måte være en alvorlig hindring i 

kampen for å overleve. Volden mot kjønnsorganer kan også være knyttet til en trussel mot 

mannsidealet i det norrøne samfunnet.   

 

 
2.4 Viktigheten av nåde og tilgivelse: ”Den speilende straff” 
 

”Menn så jeg dernest, 

som hadde ranet 

liv og eie 

fra mang en mann; 

gjennom disse menns bryst 

løp sterke edderdrager”121 

 

Fra å fokusere på den fysiske volden og torturen i religiøse kilder, skal jeg gå over til et annet 

interessant aspekt ved kildene; forestillingen om viktigheten av tilgivelse og nåde. Bibelen 

forkynner at mennesket i sin natur er syndig og med det også fordømt. Bakgrunnen for denne 
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forestillingen er å finne i Adams fall og forvisningen fra Paradis.122 Mennesket er derfor 

avhengig av Guds barmhjertighet for å oppnå tilgivelse og med det frelse fra evig fortapelse 

og helvetets pinsler. Kirken forkynte at å dø med uoppgjort synd var ensbetydende med 

fortapelse. Men gjennom kirkens botssakrament ville man renses for synd og sjelen kunne 

dermed fryktløs vandre mot Paradis. Gammelnorsk Homiliebok understreker denne 

oppfatningen og forteller at å ikke søke tilgivelse for sine synder er som å smøre salve over et 

sår som ennå er urent; ”Hva kan da salven gjøre, annet enn å renne ut av såret sammen med 

blod og verk, - og såret får ikke gro.”123 Nei, synden måtte bøtes og renses slik at sjelens sår 

fikk gro, og kirken hadde medisinen som skulle til. 

En annen viktig innfallsvinkel for kirken i denne sammenheng var å fortelle om hvilke 

handlinger som fører til Helvete (og Paradis), og hvordan straffen i Helvete gjenspeiler 

handlingene begått i det jordiske liv. Utdraget ovenfor er et eksempel på nettopp dette; dragen 

som gjennomborer drapsmennene er sverdet som de i sin tid hadde drept andre med.124 Denne 

oppfatningen av at en bestemt handling fører til en bestemt straff, gjorde det enklere for folk å 

forstå konsekvensene av handlingene de foretok seg, og i tillegg understreket denne 

forestillingen behovet for kirkens botssakrament. Med andre ord ligger det en tydelig 

disiplinerende agenda i kirkens kopling av synd med behovet for tilgivelse og nåde gjennom 

botssakramentet.  

 I boka Døden i vesten: eit historisk oversyn frå mellomalderen til vår tid kaller 

mentalitetshistorikeren Philippe Ariès tanken om at straffen i etterlivet er et speilbilde av de 

handlingene man foretar seg i livet på jorda for speculum mortis, dødsspeilet eller ”den 

speilende straff”.125 Ariès hevder at tanken om den speilende straff ble internalisert i 

middelaldermennesket, og at den ble en rådende holdning til livet etter døden i 

middelalderen.126 Jeg har rettet fokuset mot straffen som venter for bestemte synder av den 

grunn at det er mest interessant for denne masteroppgavens tema. Det er likevel nødvendig å 

få fram at tanken om ”dødsspeilet” i like stor grad gjelder for gode gjerninger gjort i det 

jordiske liv. De aller fleste kildene beskriver hvilke gjerninger som belønnes med Paradis, 

men hva belønningen består av, er lite konkret skildret i forhold til pinen i Helvete som ble 

utmalt stadig mer detaljert utover i middelalderen. Hovedgrunnen til dette kan være at det 

                                                           
122 Bibelen: Den hellig skrift. Det gamle og Det nye testamentet. 2.utg, 2.opplag. Oslo.1986:3-4 
123 GNH:80 
124 Se forøvrig Svennebye, Gro.1999: 47 
125 Ariès, Philippe. Oslo. 1977, se også Svennebye, Gro.1999:53 
126 Ariès, Philippe.1977:54 
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ligger en større disiplinerende effekt i skremselspropagandaen om hva som venter i Helvete 

hvis man synder, enn i hvilke belønninger man mottar i himmelen for gode gjerninger.127 

 I Gammelnorsk Homiliebok beskrives det i detalj hva man må gjøre for å nå himmelen 

og hvilke synder som fører til Helvete. I beskrivelsene av dommedag forteller prekenene at 

Herren lar enhver få den lønn de fortjener for det de har gjort av godt og ondt mens de var 

her.128 Skildringene av de konkrete straffene en syndig handling i det jordiske liv fører til, 

mangler derimot, men det er et interessant aspekt at når de pinte sjeler jamrer i sin nød, svarer 

Gud og forklarer dem deres pinsler: ”Ve oss, ve oss at vi noen gang ble født og ble stedt i 

slike pinsler for syndene våre. Da svarer Vår Herre med ord fra profeten David: Quid 

gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate?129 Når de fattige kom til ditt hus og bad om 

almisser for Guds skyld, gav du dem ikke noe, men jaget dem bort fra din dør.”130 Med andre 

ord; hjelper man ikke fattige og trengende, synder man mot Gud og fortjener ikke å nå 

paradiset. 

I Sólarljóð finner vi flere eksempler på speculum mortis. Visjonen begynner med 

liknelsen om den onde eneboeren som lar en landeveisfarer få husly, men som takk må han 

bøte med livet. Landveisfareren må nå stå til ansvar for sine og den onde eneboerens synder, 

mens eneboeren får syndforlatelse på grunn av sin godhet og kommer til Paradis.131 Dreper 

man vil man med andre ord bli stilt til ansvar for sine egne og offerets synder, mens velger 

man anger og godhet vil man nå Paradis selv om man før var ond. Visjonen fortsetter med å 

forklare at det er sammenheng mellom handling og straff: ”Sine gjerningers frukt/høster hver 

mann/sæl er den som gjør det gode (…).”132 Videre i visjonen ser den visjonære torturen 

sjelene må gjennom som straff for konkrete handlinger i jordelivet. Den døde faren forteller 

sin sønn om menn som hadde vært misunnelige på andres kår, de ble straffet med blodige 

ulykkesruner risset inn på brystet. Rans- og drapsmenn blir som nevnt ovenfor pint med 

”edderdrager” gjennom brystet, menn som ikke overholdt helligdagene får hendene naglet fast 

til glødende steiner og hels ravner hakker øynene ut av menn som hadde løyet.133  Diktet 

forteller også at søte synder i livet blir til tunge bører i etterlivet, og alltid følger ve på 

vellyst.134 

                                                           
127 Bagge, Sverre.1998:113 
128 GNH:106 
129”Hva priste du i denne verden, siden du verken gjorde eller ville gjøre godt” i GNH:48  
130 GNH:48 
131 SLstr.1-7 
132 SL str.49 
133 SL str.61, 64, 65, 67 
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Den speilende straff finner vi også i Duggals Leiðsla. Denne visjonen er langt mer detaljert i 

beskrivelsene av tortur og speilende straff. Straffene i visjonen er nøye tilpasset handlinger 

utført i livet, og engelen som leder Duggal på veien gjennom helvete er tydelig når han 

forklarer Duggal sammenhengen mellom syndene han har gjort og straffen han skal få: ”(…) 

now for the first time you shall see torments fitting to your deeds; from them you shall never 

emerge”,135 lar engelen den vettskremte sjelen få vite. En av straffene Duggal selv får oppleve 

som straff for det han har gjort i livet, er som nevnt tidligere at han må passere over en bro 

full av stålspiker med en ku han stjal i sin ungdom. I tillegg straffes han for ikke å ha gitt 

almisser eller hjulpet fattige. Videre ser Duggal mordere som grilles over glødende kull,136 

han ser uhyret Attergus svelge gjerrige menn og han forteller at sjeler som har brutt kirkens 

syn på seksualitet blir straffet. Torturisten Fustinus holder til utenfor en stor bakerovn hvor 

han slenger utro og utuktige sjeler inn i varmen,137 og mennesker som har funnet glede i et 

ukyskt liv blir som tidligere vist slukt av beistet med jernnebbet og torturert i udyrets mage.138 

Straffene i helvete tilsvarer også i Draumkvedet synder sjelene har gjort i sine jordiske 

liv. Olav forteller om drapsmannen som bærer sitt offer mens han går i jord til knærne, han 

forteller om gjerrig menn som bærer kapper av bly, menn som bærer glødende jord for å ha 

flyttet merkesteiner og barn som har forbannet sin mor og far, ser han stå på glør. Det siste er 

et eksempel på fysisk tortur med ild som rammer føttene. I legendene er det tydelig hva som 

venter helgenen av herligheter og hva som venter hedningen av straff og pinsler. Torturen og 

drapet på en hellig person straffes i flere av kildene med evig ild og pinsler,139 mens 

martyrdøden baner veien for direkte innpass i Paradis. 

Den speilende straffen gjorde torturen i Helvete mer konkret og knyttet syndige 

handlinger til bestemte straffer i etterlivet samtidig som den gjorde behovet for tilgivelse og 

nåde åpenbart. Konkretiseringen gjorde det i tillegg enklere for middelaldermennesket å 

forholde seg til konsekvensene av handlingene de foretok seg, men hvordan skulle man oppnå 

tilgivelse og nåde for sine synder og dermed slippe unna straffen og de grusomme pinslene i 

etterlivet? Middelalderkirkens svar på dette var botssakramentet med sine skriftemål og 

sjelemesser. Selve skriftemålet foregikk på følgende måte: Synderen bekjente sin synd for 

presten, han måtte vise oppriktig anger hvorpå han ble pålagt botshandling som måtte utføres. 

Etter botsøvelsen la presten hånden på synderens hode og ga avløsning for syndene. Gjennom 

                                                           
135 DL:129 
136 DL:114 
137 DL:121-122 
138 DL:125 
139 Soga om Sankta Sunniva og Soga om møya Agate i Mundal, Else. 1995 
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denne renselsen fikk middelaldermennesket en vei til tilgivelse og nåde, skriftemålet må 

derfor ha gjort folk mer reflekterte og bevisste om sitt forhold til kirkens normer.140  

I tillegg til skriftemålet var også sjelemessen viktig. Sjelemessen var et offer til Gud, 

og en bønn til Gud om å se i nåde til den døde sjelen messen ble holdt for, noe som ville 

forkorte avdødes pinsler i skjærsilden. Skriftemål og sjelemesser hadde derfor samme hensikt; 

begge slettet synden og gjorde sjelen ren og klar for dommedag. På denne måten knyttet 

kirken middelalderbefolkningen tettere til seg, samtidig som den i økende grad fikk kontroll 

over enkeltindividets religiøsitet. I tillegg erfarte kirken at gjennom middelalderbefolkningens 

angst for døden og behov for tilgivelse og nåde, oppsto muligheten for rikdom og 

samfunnsmakt.  

 

 

2.5 Martyrdøden - den voldsomme død 
 

”Då jarlen såg at han var grunnfest i Guds 

kjærleik, let han ta han og feste han opp i 

eit tre, og let holdet hans slite med 

ullkammar til det ikkje fanst heilt hold på 

lekamen hans. Då fossa blodet over heile 

lekamen hans, og bødlane, dei som var 

der for å pine han, undrast sjølve storleg 

over kor stor truskapen hans var (…).”141 

 

Et fjerde eksempel på kirkens holdninger til vold og tortur i religiøse kilder, finner jeg i 

martyrlegendene. I utdraget ovenfor gjennomgår Blasius den mest grusomme tortur, men 

martyren holder stand vel vitende om belønningen som venter i Paradis. Denne holdningen 

minner svært mye om idealet om måten den norrøne helten skulle møte døden på; gjennom 

heltedøden gjorde man seg fortjent til å komme Valhall (eller til Frøya i Folkvang), mens 

døde man av alderdom eller sykdom måtte man ta den tunge og lite ærefulle veien til 

dødsriket Hel.142 Det fantes altså to idealer for en god død; den temmede død og den heroiske 

død. 143 Den temmede død var idealet for dem som døde en naturlig død. Man skulle 

akseptere at døden nærmet seg, ta verdig avskjed med denne verden, motta kirkens 
                                                           
140 Nedkvitne.1997:113 
141 Soga om Blasius i Mundal, Else. 1995:73 
142 En mer detaljert framstilling av Valhall og Folkvang samt Hel er å finne i Lind, Vidar. Norrøn mytologi frå A 
til Å. Oslo. 2005  
143 Nedkvitne. 1997 
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sakramenter og dø med tankene vendt mot det som ventet. Den temmede død var et ideale 

som var oppnåelig for alle. Den heroiske død var idealet for mennesker som led en voldso

død. Den religiøse middelalderlitteraturen forkynner at måten man møter døden på, har 

avgjørende betydning for ferden i etterlivet. Kirkens ideale baserte seg på martyrdøden som 

ga direkte innpass hos Gud i Paradis. Den kristne martyrdøden var pasifiserende, mart

skulle dø som passivt voldsoffer mens han/hun fo

m 

yren 

rsvarte Guds sak.144  

                                                          

Det norrøne samfunnet var et tungt omvendelig samfunn for de tidligste kristne 

misjonærene. Det norrøne verdigrunnlaget var basert på selvhevdelse, blodhevn og ære, 

verdier som var svært annerledes enn verdigrunnlaget for den ny religionen. Etableringen av 

den kristne forestillingsverden kom i konflikt med det norrøne verdensbildet, og i dette møtet 

mellom ny og gammel tro oppstod det blandingsformer.145 I denne sammenhengen var 

legender om hellige kvinner og menn en type litteratur som trolig hadde appell i 

middelaldersamfunnet. I den norrøne kulturen var egenskaper som mot, klokskap og styrke 

høyt verdsatt, egenskaper man finner igjen først og fremst i martyrlegendene. Helgenene viser 

mot i konflikten med hedninger, de er kloke, fryktløse, veltalende og de møter tortur og 

smerte med smil om munnen. Denne type heltefigur falt trolig i smak i den norrøne kulturen. 

Den kvinnelige martyren hadde i tillegg til de overnevnte egenskapene, enda en egenskap; 

jomfrueligheten. De kvinnelige martyrene er alle villige til å gi avkall på ekteskap og 

kjønnsliv for å fullt ut vie seg til Gud, en egenskap den katolske kirke visste å benytte seg 

av.146 Legendene var ment hovedsakelig som oppbyggelig litteratur,147 og av den grunn er det 

naturlig at noen av legendene ble brukt i kirkelige sammenhenger. Denne antakelsen styrkes 

av at vitallegenden om Olav den hellige står som en integrert del av Gammelnorsk 

Homiliebok.  

Alle martyrlegendene jeg har studert vektlegger torturen som helgenen utsettes for. I 

Soga om møya Agate blir jomfruen som tidligere nevnt utsatt for flammer, hun får brystene 

skjært av og rulles naken over sylskarpe glødende steiner. Likevel bærer hun pinslene med 

verdighet og ro. Legenden forteller at ”ho gjekk så ivrig til pinslene som ein svolten mann til 

god mat”,148 og hun sier med kraftig røst: ”Så glad er eg for desse pinslene som ein mann som 

får vite gode tiender (…), eller som ein mann som finn ein skatt i jorda”.149 I Soga om møya 

Agnes finner vi liknende holdninger til martyrdøden. Jomfruen går gjennom torturen uten 
 

144 Nedkvitne. 1997  
145 Sigurðsson, Jon Viðar.2003:79 
146 Bagge, Sverre. 1998:140 
147 Mundal, Else. 1995:11 
148 Soga om møya Agate i Mundal, Else. 1995:21 
149 Soga om møya Agate i Mundal, Else. 1995:21 
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frykt og selv på bålet viser hun fryktløshet og sterk tro. Også Agnes lengter etter døden; ”Deg 

[Gud] lovar eg med munnen, og til deg lengtar eg av heile mitt hjarta.”150 Et siste eksempel på 

den heroiske død finner vi i Soga om Blasius. Den hellige mannen gjennomgår voldsom 

tortur, og når han får den endelige dødsdommen, takker han Gud og drar villig til plassen hvor 

han skal halshogges.  

Kirkens forkynnelse av martyrdøden bør ha falt i god jord i det norrøne samfunnet. 

Gjennom den voldsomme død for Guds sak var man altså sikret plass i Paradis, fri fra all vold 

og tortur som ventet i etterlivet, en forestilling som ikke var fremmed for 

middelaldersamfunnet som fremdeles hadde røttene i den førkristne tid. Else Mundal 

vektlegger at motivene i de kristne martyrlegendene har likhetstrekk med sagalitteraturen. 

Martyrenes heltmodige møte med døden hadde trolig stor appell i den norrøne kulturen, og på 

denne måten bygde legendelitteraturen bro mellom det norrøne verdigrunnlaget og den nye 

religionen. 

 

 
2.6 Den hellige og ukrenkelige kirke 
 

”Herre, du hørte din trells bønn, da jeg bad om å få 

bygge et tempel for deg. Derfor ber jeg deg nå 

velsigne og hellige dette hus som jeg har bygd for 

ditt navn. (…) Hvis ditt folk synder, men angrer 

sin synd og kommer til dette tempel for å be om 

tilgivelse for sine synder, da må du lytte til dem og 

fri dem fra uvenners grep.”151 

 

En siste forestilling som er å finne i den religiøse litteraturen, er oppfatningen av kirkens 

hellighet og ukrenkelighet. Gammelnorsk Homiliebok forteller i utdraget ovenfor om hvordan 

Salomo bygde den først kirke i Guds navn, og hvordan Gud gjorde kirken hellig. Homiliene 

knytter den hellige kirkebygningen tett til menneskenes liv som den sentrale plassen for 

fødsel, konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og død. I tillegg var kirken en plass hvor hver enkelt 

kunne oppnå å møte Gud, delta i nattverden, bekjenne sine synder og få forlatelse for dem. 

Forestillingen om kirkebygningens hellighet står med andre ord meget fast i homilieboken, og 

                                                           
150 Soga om møya Agnes i Mundal, Else. 1995:34 
151 GNH:100 
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gjennom forkynnelsen må man kunne forvente at prestene videreførte denne forestillingen til 

sin menighet. 

 Å bryte kirkefreden eller å utøve vold mot kirkens menn eller i verste fall i selve 

kirken, var å regne som et overgrep mot alle kristne - levende som døde, mot de hellige menn, 

mot Kristus, ja, mot Gud selv! I ”Stavkirkeprekenen” sammenliknes nemlig kirkebygningen 

med hele kristenheten:152 Koret er et bilde på de salige i himmelen, kirkeskipet et bilde på alle 

som lever på jorden, alteret er Kristus, syllstokkene som holder kirkebygningen oppe er et 

bilde på Guds apostler, gulvplankene i kirken betegner de ydmyke som bærer hele 

kristenfolket, og selv alterduken er et bilde på hellige menn som pryder Kristus med gode 

gjerninger.153 

Overgrep mot kirkebygningen var med andre ord et overgrep mot hele det kristne 

samfunnet både levnede og døde, og krenket man denne helligheten burde straffen derfor 

være hard og pinefull. Interessant nok er det likevel få beskrivelser av straff, vold og tortur 

som direkte retter seg mot mennesker som krenker den hellige kirke i den religiøse 

litteraturen. En hovedgrunn til det kan være at det i liten grad forekom voldsgjerninger i eller 

rettet mot kirken, dessuten kan det tenkes at en slik handling ble sett på som så uhørt at det 

var liten grunn for kirken til å eksemplifisere ugjerningen i sin skremselspropaganda. Men 

likevel virker det strengt talt underlig at kirken i sin konstruksjon av religiøs angst ikke nevner 

straffer som venter syndige sjeler som har krenket kirkens hellighet. Spesielt underlig blir det 

når samtidssagaene bemerkelsesverdig ofte nevner at man søkte inn i kirkene i ufredstider, 

stadig kan man lese at befolkningen søkte tilflukt i kirken så fort opprørsflokker angrep eller 

uro oppstod i byer og tettsteder. Dette vil for øvrig bli drøftet nærmere i neste kapittel. I 

Gulatingsloven straffes riktignok vold i eller i nærheten av kirken hardt: ”Um folk slæst i 

kyrkje eller på kyrkjegard, som er vigd, då er dei ubotamenn (…).”154 Ubotamenn var menn 

som utøvde ubotamål som igjen betegner forbrytelser som var så alvorlig at de ikke kunne 

avsones med bøter.155 Likevel kan det synes som om denne form for kirkekrenkelser ofte ble 

straffet med bøter: ”(…) og biskopen skal ha 3 merker for det, og det som trengst til 

kyrkjegarden, men kongen resten (…).”156 Verdifordelingen her er dessuten interessant, både 

konge og biskop skal ha sin del selv om skadene på kirkens eiendom først skal dekkes. 

                                                           
152 ”Stavkirkeprekenen” er en integrert del av Gammelnorsk Homiliebok 
153 GNH:101 
154 Gulatingslovi oversatt av Knut Robberstad. Norrøne bokverk. Fjerde utgåva. Oslo.1981:49 
155 Imsen, Steinar og Winge, Harald. Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca.1500- ca.1800. 2.utgave. 
Oslo. 1999:466 
156 Gulatingslovi:49 
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Alt i alt er det tydelig at vold i kirken eller vold rettet mot kirkebygningen ble sett på som 

alvorlig og derfor ble straffet hardt, selv om den religiøse middelalderlitteraturen altså ikke 

nevner konkrete eksempler på straff og pinsler som venter mennesker som krenker kirkens 

hellighet. At kirken likevel ble oppfattet som hellig og ukrenkelig, levner kildene liten tvil 

om. 
 

2.7 Oppsummering 
Utgangspunktet for dette kapitlet var en hypotese om at kirken bevisst forsøkte å skape et 

mest mulig skremmende bilde av hva som ventet i etterlivet gjennom et sterkt fokus på vold 

og tortur gjennom den religiøse litteraturen. Dette fokuset kommer til syne i hvordan kirkens 

oppfatninger av livet etter døden framstilles i litteratur og gjennom prekener fra 

middelalderen. Den fysiske volden blir vektlagt, og ild og kulde som tortur, samt vekten på 

tortur gjennom sansene, går igjen. I tillegg er det interessant at det er konkrete deler av 

kroppen som blir utsatt for vold og tortur. Volden rettes i stor grad mot ansikt, hender, føtter 

og kjønnsorganer noe som kan ha sammenheng med statusen som knyttet seg til nettopp disse 

kroppsdelene i det norrøne samfunnet. Et tredje aspekt som kommer tydelig fram når man 

studerer kirkens holdninger til vold i middelalderen, er viktigheten av nåde og tilgivelse. 

Mennesket er syndige og kun gjennom kirkens botssakrament var det mulig å oppnå 

sjelefrelse for middelaldermennesket. I denne forbindelse ble det også viktig for kirken å 

formidle sammenhengen mellom synd og straff; den speilende straff. Oppfatningen av at en 

bestemt handling fører til en bestemt straff gjorde det enklere for folk å forstå konsekvensene 

av handlingene de foretok seg, og i tillegg understreket denne forestillingen behovet for 

kirkens botssakrament. En fjerde aspekt ved kirkens holdninger til vold og tortur er den 

heroiske død; martyrdøden. Tanken om at en voldsom død automatisk førte til Paradis, hadde 

likheter med det norrøne helteidealet, og hadde derfor trolig sterk appell i det norrøne 

samfunnet. Til slutt redegjorde jeg for forestillingen om den hellige og ukrenkelige kirke. 

Kirken blir gjennom den religiøse litteraturen framstilt som et bilde på hele kristenheten, og 

overgrep mot den hellige kirke var et overgrep på alle mennesker, levende og døde, samt alle 

hellige personer, Kristus og Gud selv. Det er få konkrete skildringer av straff og tortur rettet 

mot dem som krenker kirkehelligheten i den religiøse litteraturen, men straffen mot de som 

eventuelt utfører en slik udåd, var hard og uforsonlig.  

Med andre ord er fokuset på voldsomheter tydelig i den religiøse litteraturen, og det 

kan ikke herske tvil om at middelaldermennesket ble presentert for et skremmende bilde fra 

 38



prekestolen eller gjennom litteraturen som ble lest i samtiden. Dette aspektet får meg til å 

undres; hva var hensikten med kirkens bevisste fokus på vold og tortur?  

 

Kirken som bevisst formidler av religiøs angst 

Så langt i dette kapitlet har jeg gjort rede for volds- og torturskildringer i religiøse kilder fra 

middelalderen. Jeg har arbeidet ut i fra en hypotese om at voldsomhetene man finner i religiøs 

litteratur er med hensikt vektlagt fra kirkens side for å skape en religiøs angst i befolkningen. 

Gjennom beskrivelser av vold og tortur kunne kirken derfor disiplinere det norrøne samfunnet 

til rettlevenhet.  

På sin reise gjennom Helvete får Duggal i Duggals Leiðsla oppleve den mest 

grusomme vold og tortur. I sin fortvilelse spør han om han kan slippe helvetets pinsler, men 

engelen svarer nådeløst: ”There shall you be and live for ever and burn there alive for ever 

without end. No comfort and no light shall you find, no help and no mercy need you expect 

there.”157 Engelens harde ord levner lite rom for håp for den syndige: Dør man med uoppgjort 

synd vil pinen i den mørkeste delen av Helvete ikke bare være forferdelig, men også evig. 

Skildringer som dette får en til å undres over kirkens holdninger til vold og grusomheter, og 

danner bakgrunnen for to viktige spørsmål: Hvilken hensikt hadde kirken med å beskrive vold 

og tortur så sterkt, og i hvilken grad ble disse oppfatningene internalisert i 

middelaldermennesket? Det siste spørsmålet kommer jeg tilbake til i neste kapittel, men 

kirkens hensikt vil det være naturlig å drøfte allerede i dette kapitlet. Som nevnt har Gro 

Svennebye diskutert kirkens hensikt med fokuset på vold og tortur, og kommet fram til at 

kirken bevisst skapte religiøs angst i middelaldersamfunnet.158 Målet med denne bevisste 

strategien er i følge Svennebye politisk motivert. Kirken skapte angst for hva som ventet i 

etterlivet for syndige sjeler, for deretter å tilby frelse gjennom botssakrament, donasjoner og 

avlat. På denne måten ble middelalderbefolkningen avhengig av kirkens tjenester, noe som 

igjen skapte store inntekstskilder for kirken i tillegg til politisk makt.  

Det kan ikke herske tvil om at middelaldermenneskets måte å tenke og handle på ble 

forandret med kristendommens innføring. Endringen gikk riktignok langsomt fra det første 

kirkemøtet på Moster i 1024 til den velutviklede kirkeorganisasjonen vi finner i høy- og 

seinmiddelalderen.159 Utover på 1200-tallet skjedde det en systematisering av kirkens lære 

som igjen førte til en organisering og en individualisering av middelalderbefolkningens 

                                                           
157 DL:129 
158 Svennebye, Gro.1999 
159 Krag, Claus. ”Vikingtid og rikssamling 800-1130”, i Knut Helle (red.). Aschehougs norgeshistorie. Bind 2. 
Oslo.1995 

 39



oppfatninger av livet etter døden.160 På bakgrunn av denne utviklingen mener jeg det er 

tydelig å identifisere en bevisst skremselspropaganda fra kirkens side i høymiddelalderen. 

Kirkens oppfatninger av livet etter døden er i så stor grad rettet mot straffen hver enkelt 

risikerer å møte i etterlivet, og i tillegg så detaljert skildret at forestillingene må ha preget 

middelalderbefolkningen sterkt. At litteraturen i større grad fokuserer på konkrete pinsler i 

helvete enn himmelens salighet, forsterker dette inntrykket. I sin bok Medevial Popular 

Culture. Problems of Belief and Perception hevder Aron Gurevich noe av det samme.161 Han 

tar utgangspunkt i visjonslitteraturen og hevder den var en effektiv måte for 

middelalderkirken å påvirke middelaldermennesket på. Kirkens intensjon var å skremme og 

advare de troende mot å gjenta de handlinger og synder det ble fortalt om. Visjonsdiktene 

knytter i tillegg det jordiske livet med skjebnen i det hinsidige, synden man begår i dette livet 

vil med andre ord bli straffet i det neste. På denne måten hadde visjonslitteraturen en 

oppdragende effekt på middelaldermenneskene, hevder Gurevich.162  

 Med en bevisst skremselsstrategi åpnet det seg også en mulighet for kirken til å skape 

tettere bånd til middelaldermennesket. Botssakramentet ble utviklet som et kirkelig dogme 

utover på 1200-tallet,163 og gjennom skriftemål, sjelemesser og senere avlat fikk kirken 

sterkere kontroll over enkeltindividene, og samtidig rikdom og politisk makt. Likevel kan det 

virke noe forenklet å hevde at kirken kun handlet ut i fra et motiv om politisk makt. Den 

bevisste utformingen av religiøs angst kan også være et resultat av en mer ideologisk-religiøs 

idealisme; nemlig et reelt ønske om å frelse enkeltmennesket fra fortapelsen! Knut Helle 

identifiserer og understreker noe av det samme når han skriver at kirken ”(…) bidro til å endre 

de ytre former for sosialt liv og enkeltmenneskets etisk-moralske bevissthet.”164 

 Jeg mener med dette å ha vist, i samsvar med tidligere forskning, at kirken bevisst 

skapte en religiøs angst i middelalderbefolkningen. Om denne angsten ble internalisert i 

middelaldermenneskene, og om den igjen førte til holdningsendringen til vold tidligere 

forskning har vist at fant sted i Norge på 1100- og 1200-tallet, vil bli grundigere drøftet i et 

senere kapittel. Et spørsmål det likevel kan være interessant å stille i forbindelse med kirkens 

fokusering på religiøse angst, er om selve framstillingen av vold og tortur i den religiøse 

litteraturen endret seg i takt med kirkeorganisasjonens utvikling i perioden? 

                                                           
160 Nedkvitne, Arnved. 1997 og Svennebye, Gro.1999 
161Gurevich, Aron. Cambridge.1988 
162 Gurevich, Aron. 1988,  Sigurðsson, Jon Vidar. 2003, Svennebye, Gro. 1999 
163 På det 4. Laterankonsil i 1215 ble det bestemt at alle kristne skulle avlegge et personlig skriftemål for en prest 
minst en gang i året. Bergan, Halvor. Skriftemål og skriftestol: Skriftemålet i Den norske kirke fra 
reformasjonstiden til i dag. Oslo.1982:190 
164 Helle, Knut.1996:241 
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Vold og tortur i religiøse kilder: Utvikling i perioden? 

Perioden 1100-1300 skildrer en tid hvor kristendommen og kirken etableres og slår rot i 

Norden. Prosessen fra Olav Tryggvasons landstigning på Moster i 995, via Olav Haraldssons 

død på Stiklestad i 1030 og til den fast etablerte kristendommen vi finner i senmiddelalderen, 

var en langsom og omfattende prosess. Utover i høymiddelalderen og opp mot 

senmiddelalderen utviklet kirken seg til en stor og mektig organisasjon med evnen til å nå ut 

til alle gjennom et finmasket nett av sognekirker med prester som talte på morsmålet.165 

Kirkens lære og forkynnelse gav middelaldermennesket et nytt verdensbilde. Hovedbudskapet 

var at veien til frelsen gikk gjennom å underkaste seg Guds lov, gjorde man ikke det, var man 

en synder og ville bli straffet med evige pinsler i Helvete.  

Et interessant spørsmål å stille i den anledning er i hvilken grad man kan se en 

utvikling i voldsbeskrivelsene i perioden. De eldste kildene jeg har tatt for meg, er legendene 

om hellige menn og kvinner. Denne litteraturen kom til landet først i muntlig form, senere i 

skriftlig form. De eldste bevarte kildene har vi fra omkring 1150. Torturen som beskrives i 

martyrlegendene er konkret skildret, og til tider ganske voldsom. Konfliktene i kildene preges 

av rettroende kvinners og menns kamp mot hedninger, og i torturen går bl.a. ulike former for 

bruk av ild og varme igjen. Martyrene led en voldsom død for sin tros skyld, og legendene 

kan ha fått sin voldsrikdom fordi litteraturen bygde bro mellom det norrøne verdigrunnlaget 

og den nye religionen.166 

Gammelnorsk Homiliebok er en samling prekener til bruk ved ulike anledninger i 

middelalderkirken. Samlingen ble skrevet i perioden 1200-1220, og forteller om synder som 

fører til Helvete og hva som venter sjelene der. Voldsbeskrivelsene er likevel uklare og lite 

konkrete. Man får i liten grad vite konkret hvilke straffer og hvilken tortur man opplever i 

Helvete. Men når vi nærmer oss midten av 1200-tallet, blir skildringene av vold og tortur mer 

detaljerte og mer konkrete. I Sólarljóð får vi tydelige skildringer av lidelsene som venter 

syndige sjeler i etterlivet. Visjonen beskriver også speilende straff, at det venter bestemte 

straffer i etterlivet for syndige handlinger utført i det jordiske liv. Det er likevel i visjonsdiktet 

Duggals Leiðsla fra midten av 1200-tallet at vi kan spore den tydeligste utviklingen av volds- 

og torturbeskrivelser. I denne visjonen blir skildringene fyldigere, lengre og langt rikere på 

detaljer enn i de øvrige kildene. Dette kan som tidligere nevnt ha sammenheng med at kirken 

på 1200-tallet begynte å formulere forestillingene om døden og etterlivet i fastere dogmer. 

Bakgrunnen for dette var pavekirkens voksende autoritet, og framveksten av universitetene 

                                                           
165 Sigurdsson, Jon Vidar. 2003 og Nedkvitne, Arnved.1997:127 
166 Mundal, Else.1995  
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under kirkelig kontroll fra slutten av 1100-tallet. I dette universitetsmiljøet oppstod på midten 

av 1200-tallet læren om skjærsilden. Det var den skolastiske skolen som stod bak denne 

forestillingen.167 Skjærsilden var et stoppested for ”rene” sjeler på vei mot himmelen, hvor de 

ble brent rene for sine synder. Skjærsilden nevnes ikke direkte i Duggals Leiðsla, men først på 

sjette nivået i Helvete får Duggal møte sjeler som ikke har håp om miskunn. Det kan derfor 

tolkes dit hen at sjelene Duggal møtte på de foregående stadiene har vært i skjærsilden.168  

I Draumkvedet fra begynnelsen av 1300-tallet skildres også det som kan tolkes som 

skjærsilden. Olav ser Djevelen komme fra nord og Jesus og erkeengelen Mikael komme fra 

sør til brokksvalin. At brokksvalin er skjærsilden kan man slutte seg til ved at Mikael er til 

stede for å veie sjelenes synder. Er syndene for store føres sjelen til Helvete, men motsatt vei 

går det med mindre syndige sjeler. Denne dommen blir da en individuell dom før den 

endelige dommen skal falle. Ellers er skildringene av tortur og vold konkrete og fyldige også i 

Draumkvedet, om enn ikke i samme grad som i Duggals Leiðsla.  

Jeg mener det er en tydelig utvikling å spore når det gjelder skildringer av vold og 

tortur i religiøse kilder fra middelalderen. Det inntreffer et markant skille rundt midten av 

1200-tallet, hvor skildringene blir lengre og mer detaljerte. Dette kan ha sammenheng med at 

kirken utviklet faste dogmer for døden og livet etter, blant annet gjelder dette forestillingen 

om skjærsilden. Det er med andre ord en tydelig sammenheng mellom kirkens bevisste forsøk 

på å skape religiøs angst i middelaldersamfunnet, og utviklingen av stadig mer konkrete 

voldsskildringer i den religiøse litteraturen. Et interessant og grunnleggende spørsmål blir da 

om kirken klarte å internalisere sine holdninger og oppfatninger i middelaldermennesket. For 

å finne svar på dette spørsmålet, må vi rette oppmerksomheten mot verdslige kilder i 

perioden. 

                                                           
167 En mer utførlig framstilling av skolastikernes forestilling av skjærsilden er å finne i Le Goff, Jacques. 
Intellectuals In the Middle Ages. Cambridge. 1993 
168 Jmfr. Svennebye, Gro.1999:37 
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KAPITTEL 3: KIRKEN SOM MENTALITETSDANNER  
 

 

3.1 Innledning 
I foregående kapittel har jeg studert skildringer av vold og tortur slik de kommer til uttrykk i 

religiøs litteratur fra høymiddelalderen. Jeg mener å ha vist at kirken bevisst fokuserte på 

voldsomheter gjennom den religiøse litteraturen for å disiplinere middelalderbefolkningen. I 

tillegg er det mulig å identifisere en utvikling av voldsskildringene utover i perioden mot en 

stadig mer konkret og detaljert framstilling av vold. Kirkens bevisste voldsfokusering ga i 

tillegg kirken politisk og økonomisk samfunnsmakt.  

I dette kapitlet ønsker jeg å studere i hvilken grad disse forestillingene - den religiøse 

angsten - ble internalisert i middelalderbefolkningen. Klarte kirken å skape en reell religiøs 

angst i samfunnet, og ble middelaldermennesket i økende grad mer disiplinert gjennom 

kirkens forkynning? Jeg slutter meg som nevnt til tidligere forskning som hevder at både 

statsmakten og kirken ønsket å disiplinere middelaldersamfunnet. Likevel er utgangspunktet 

mitt en hypotese om at kirken, i større grad enn statsmakten, hadde sterkere evne til å 

internalisere sine holdninger i samfunnet. 

For å kunne identifisere religiøse forestillinger i middelaldersamfunnet er det 

nødvendig å gå til verdslig kilder fra perioden. Jeg har begrenset meg til to samtidssagaer: 

Sverres saga og Håkon Håkonssons saga. Videre i dette kapitlet vil fokuset rettes mot kirken 

som mentalitetsdanner: I hvilken grad kommer kirkens oppfatninger av og holdninger til vold 

til syne i den verdslige litteraturen i samtiden? Før jeg kan svare på dette er det likevel behov 

for å problematisere begrepene mentalitetsdanner og mentalitetsendrer. 

 

3.2 Mentalitetsdanning og mentalitetsendring: To sider av samme sak? 
Grunnleggende i denne masteroppgaven er altså en påstand om at kirken lyktes i å 

internalisere sine holdninger i middelaldermennesket, og i dette kapitlet vil jeg derfor studere 

i hvilken grad religiøse holdninger er å finne i den verdslige litteraturen fra perioden. 

Underveis i arbeidet med denne problemstillingen ble det likevel behov for å skille mellom 

kirken som mentalitetsdanner og mentalitetsendrer. Kirkens mentalitetsdannende evne mener 

jeg å kunne vise, men en ting er å skape mentaliteter, en annen ting er om det kan sies at disse 

mentalitetene førte til varige endringer i alle lag av middelaldersamfunnet i løpet av 

høymiddelalderen. I følge den franske historikeren Fernand Braudels begrep, la longue durèe, 
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er endring av mentaliteter, bevisste som ubevisste, en langsom prosess.169 I tillegg har 

tidligere forskning vist at mentalitetsendringer skjer langsommere i periferien enn blant 

samfunnseliten.170 På bakgrunn av dette er det nødvendig å stille spørsmålet om langsomme 

mentalitetsendringer kan identifiseres i perioden denne masteroppgaven fokuserer på. 

Høymiddelalderen, som er utgangspunkt for mine undersøkelser, kan være for kort til å 

identifisere varige mentalitetsendringer, likevel mener jeg at det er fruktbart å studere kirkens 

holdninger og oppfatninger til vold og tortur i et endringsperspektiv med utgangspunkt i 

denne perioden. Nedenfor vil jeg i tråd med denne avklaringen fokusere på kirken som 

mentalitetsdanner, og først i kapittel 4 vil jeg sette funnene inn i et endringsperspektiv. 

 

3.3 Kirken som mentalitetsdanner: Religiøse mentaliteter i samtidssagaene 
I dette kapitlet vil jeg altså prøve å identifisere kirkens holdninger til vold i den verdslige 

middelalderlitteraturen fra perioden, belyst gjennom Sverres saga og Håkon Håkonssons 

saga.  I samsvar med kapittel 2 er det fruktbart å dele inn i fire kategorier hvor jeg mener å 

finne tydelige spor av kirkens voldsmentalitet i sagaene: Oppfatninger av livet etter døden, 

martyrdød og hellig krig, viktigheten av tilgivelse og nåde og kirkens som hellig plass. 

 

Oppfatninger av livet etter døden  

Flere ganger skildrer sagaene oppfatninger av etterlivet. Kirkens lære på begynnelsen av 

1200-tallet var uklar når det gjaldt hva som venter etter livet på jorden, men forestillingen om 

et dødsrike bestående av himmel, helvete og dommedag virker å ha vært etablert og 

internalisert.171 Dette kommer særdeles godt til syne i Sverres saga da birkebeinerne 

overraskes av snøstorm på ferden over fjellet til Voss høsten 1177. Sultne, forvillede og kalde 

ville flere av birkebeinerne gjøre ende på lidelsene ved å hoppe utfor fjellet, mens andre ville 

”minnes gammel sed og gjøre som andre tapre menn hadde gjort: bruke våpen på seg selv 

(…).”172 Sverre grep da ordet og talte til sine menn:  

 

(…) om dere vil drepe dere selv, så er nok det skikk blant hedninger som ikke kjenner 

noe til Gud”. Men vi er kristne og barn av kristne foreldre, og vi vet at den mann som 

                                                           
169 Jfr. Braudels begrep la longue durèe. Braudel, Fernand. “The longue durée” i On history. Oversatt av Sarah 
Matthews. Chicago. 1980 
170 Braudel, Fernand. 1980, Nedkvitne, Arnved.1997 og Rygg, Johan.1997 
171 Jfr. min oppgave:5 
172 SvS:43 
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tar sitt eget liv, har ikke noe håp om å komme til Gud. Det er Fanden som vil narre oss 

til dette, og vi skal ikke gjøre hans vilje.173 

  

Det er flere ting som er interessante i dette utdraget: Først og fremst er det interessant at 

birkebeinerne fremdeles kjenner til hedenske skikker, og faktisk foreslår å følge disse i stedet 

for å vende seg til Gud. Riktignok er det viktig for sagaen å skildre Sverre som den rettroende 

lederen som frelser sine menn fra en sikker død og evig fortapelse, men utdraget må likevel 

kunne sees på som et eksempel på at den hedenske troen fremdeles var tilstede hos 

middelalderbefolkningen. Derfor presiserer også Sverre at ”vi er kristne og barn av kristne 

foreldre” - kristendommen har med andre ord vært her så lenge at ingen burde ty til hedenske 

skikker. Videre forteller Sverres tale at forestillingen om helvete og Fanden i kontrast til 

Paradis og Gud er internalisert. Himmelen eller paradiset nevnes ikke, men når Sverre 

refererer til at de som tar sitt eget liv ikke har ”noe håp om å komme til Gud”, må det bety at 

forestillingen om et paradis hvor Gud hører til, er etablert. På samme måte er det derfor 

naturlig å anta at også Fanden har et oppholdssted hvor man altså kommer når man følger 

hedensk skikk. Til slutt kan også utdraget tyde på at en forståelse av den speilende straff var 

utbredt i samtiden. Sverre kopler ikke direkte synden til en konkret straff, men han påpeker at 

det ikke finnes mulighet for frelse tar man sitt eget liv. Med andre ord; tar man sitt eget liv er 

straffen i etterlivet å ikke komme til Paradis! 

 At oppfatningen om Paradis og Helvete er internalisert, er også tydelig andre steder i 

sagaen. Etter slaget på Kalveskinnet i 1179 lar sagaen Sverre si ved gravene til sine falne 

fiender: ”Og som dere vil vite, har erkebiskop Øystein og mange andre av de lærde sagt om 

alle som verger landet for kong Magnus og faller for ham, at alle disse menns sjeler vil være i 

Paradis før blodet er blitt kaldt på jorden.”174 Interessant nok viser dette utsagnet også at 

tanken om at martyrdøden fører direkte til Gud, er etablert. Dette vil jeg komme tilbake til 

nedenfor. Også i slaget på Ilevollene året etter møter vi en forestilling om Helvete, denne 

gang i en samtale mellom far og sønn før slaget:  

 

Kallen sa: I alle de slag du kommer i, vil det hende ett av to: enten faller du, eller du 

kommer fra det, så vær du bare modig; alt går som lagnaden vil, og ikke kommer den 

                                                           
173 SvS:13 
174 SvS:68 
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mann til Hel som ikke er feig [bestemt til å dø], og intet kan frelse den feige. På flukt 

er fall verst.175 

 

I dette utdraget er det viktig å merke seg hvem som taler. Sverre var konge og prestelært og 

tilhørte eliten av samfunnet. Kallen som taler til sin sønn er ikke nevnt ved navn, men blir 

beskrevet som bonde. At sagaen legger disse ordene i en bondes munn, kan være et tegn på at 

forestillingen om Helvete var internalisert også i vanlige folks oppfatning. Riktignok bruker 

bonden det hedenske uttrykket ”Hel”, men bruken av ordet frelse og måten han uttrykker seg 

om skjebnetroen (lagnaden) på, får meg til å forstå uttrykket i en kristen kontekst. Dessuten 

advarer sagaen som nevnt ovenfor mot hedensk tro, og det virker derfor unaturlig å ta med en 

samtale som forkynner hedensk lære.    

 Fanden og Helvete dukker opp gjentatte ganger i sagaen. I tillegg viser teksten en 

utbredt forestilling om djevler, en forestilling vi kjenner fra homiliene og visjonslitteraturen. 

Ofte er det Sverre selv som omtales som ”djevel” eller ”djevelprest”. Etter kong Magnus` fall 

talte Sverre i Bergen: 

 

Somme sier: ”Seiersæl er Sverre, klok er Sverre”. Da blir det svart: ”Er det noe rart? 

Han har gjort mye for å bli det, gitt seg selv til djevelen!” Noen sier at jeg er djevelen 

selv, kommer rett fra helvete; han er sluppet løs, sier de, og jeg kommer fra han. Tenk 

dere selv om, hvem er da dere? Hvis det er som dere sier at Gud har sloppet djevelen 

løs og at jeg er han, hva annet er da dere enn djevelens treller om dere tjener ham? Og 

dere er så mye ynkeligere enn alle andre siden dere må tjene ham nå, og dertil brenne 

med ham i den andre verden. Er det ikke tåpelig å si slike ting og det til og med om 

kongen, at jeg skal ha gitt meg til djevelen?176 

 

Sverres tale viser at forestillingen om et brennende helvete var utbredt, et trekk vi altså 

gjenkjenner fra den religiøse litteraturen.177 Sverre taler til folket i Bergen, og det må 

forventes at det han sier også var kjent blant folk flest. Han legger ikke skjul på hva som 

venter av pinsler og smerte i Helvete, og beskrivelsene av fysisk vold og smerte gjennom ild 

kjenner vi dessuten godt igjen fra den religiøse litteraturen.  

                                                           
175 Svs:77 
176 SvS:147 
177 Jfr. min oppgave:23-25 
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Også forestillingen om dommedag kan vi se forekomme i Sverres saga. Dommedag nevnes 

ikke direkte, men kong Magnus` siste ord til Erling Jarl på Kalveskinnet i 1179 vitner om en 

forestilling som kan tolkes dit hen: ”Vi møtes på gledens dag, far!”178 Riktignok bruker 

Magnus ”gledens dag”, men han refererer til oppstandelsen hvor levende og døde skal 

dømmes til evig liv eller evig pine, altså dommedag. På samme måte varsles Sverre om sin 

egen død i en drøm på sykeleiet i Bergen høsten 1202: 

 

Det kom en mann til meg, den samme som har vist seg for meg så ofte før og aldri har 

ført meg på villspor (…). Jeg drømte at jeg spurte denne mannen hva denne 

sykdommen ville ende med. Men jeg syntes at han vendte seg bort fra meg og svarte: 

Bered deg bare på oppstandelse, Sverre! sa han.”  

 

Sverre tolker drømmen dit at han snart skal bli frisk, men Peter Svarte tolker drømmen som et 

varsel om kongens død: ”(…) jeg tror at det kanskje er oppstandelse til den øverst dom som er 

ment”.179 Oppstandelsen til den øverst dom lagt i munnen på birkebeineren Peter, kan igjen 

tyde på at forestillingen om dommedag var allment internalisert i middelaldersamfunnet på 

begynnelsen av 1200-tallet.  

Også Håkons saga skildrer oppfatninger av livet etter døden. Kardinal Vilhjalm kom 

som utsending fra paven for å krone Håkon sommeren 1246, og under kroningsgildet framla 

Vilhjalm gode ønsker for kongen og dronningen både i dette livet og i det neste: ”(…) Må da 

Gud ta i sitt vern vår konge og vår dronning, våre biskoper og lærde menn og hele folket, og 

måtte mitt ærend hit bli til velsignelse for dere og for oss alle, både i denne verden og i den 

neste.”180 Oppfatningen om et liv etter jordelivet virker med andre ord å være etablert i 

høymiddelalderen og derfor også en naturlig del av kroningsritualet. 

Til sist kan det være naturlig å ta med sagaens skildring av kong Håkons død. 

Interessant nok avslører teksten en oppfatning om en tilstedeværelse etter døden, i alle fall 

implisitt. ”Nær midnatt var de ferdige med å lese kong Sverres saga. Og litt over midnatt kalte 

den allmektige Gud kong Håkon bort fra denne verden.”181 
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Martyrdød og hellig krig 

Av alle de religiøse kildene jeg har studert i denne masteroppgaven, er det kun 

middelalderlegendene om hellige kvinner og menn som vi med sikkerhet kan hevde var 

utbredt i siste halvdel av 1100-tallet.182 Forestillingen om martyrdøden er i tillegg tydelig i 

erkebiskop Øysteins kirkerettslige bestemmelser, Canones Nidrosienses. Her lover han 

paradisets lønn til alle som faller i kamp mot ”opprørere, bannlyste og fredsforstyrrere”,183 

man får med andre ord direkte innpass i Paradis ved å dø for Guds sak - den heroiske død. 

Denne forestillingen var trolig lett å internalisere i et samfunn som fremdeles var preget av 

vikingtidens verdigrunnlag.184 

 I Sverres saga finner vi prov på at erkebiskop Øysteins kirkerettslige bestemmelser var 

kjent for birkebeinerne. I Sverres tale ved Erling Jarls grav etter seieren på Kalveskinnet i 

1179 lar sagaen birkebeinerkongen si: ”Vi kan glede oss over deres hellighet, over at så 

mange menn er blitt hellige her, ettersom erkebiskopen har sagt at alle som har falt med 

Erling jarl, er blitt hellige”.185 Selv om Sverre nok er litt ironisk på erkebiskopens vegne, viser 

talen at forestillingen om den heroiske død var internalisert i samtiden.  

Det tydeligste beviset på at forestillingen om martyrdøden var utbredt i 

høymiddelalderen, er likevel den store vekten på martyrer som vi finner i sagaene, og blant 

disse står selvsagt Olav den Hellige i en særstilling. Claus Krag hevder at forfatteren av 

Sverres saga, abbed Karl Jonsson, var svært inspirert av helgenbiografien som sjanger da han 

skrev ”Grýla”, og at denne delen av sagaen har flere trekk som er karakteristiske for 

sjangeren, blant annet skildres som nevnt ovenfor flere drømmer. I en av sine drømmer blir 

Sverre gjort til Hellig-Olavs mann. Helgenkongen gir Sverre sitt vaskefat og lar han vaske 

seg, og med dette blir Sverre renset og innviet. Hellig-Olav gir så den unge Sverre sitt merke: 

”Ta i mot merket, herre, og lov deg selv at for fremtiden skal du alltid bære dette merket.”186 

Videre i drømmen forsvarer Hellig-Olav merkesmannen sin, og på en vakker voll reiser 

Sverre Olavs merke mot Magnus og Erling Jarl. Bakgrunnen for at Sverres drømmer er 

beskrevet i sagaen er selvsagt politisk, men for denne undersøkelsen er hva drømmene 

forteller oss langt viktigere: Sverre er nå Olavs mann og med det også Guds mann – han 

kjemper en ”hellig krig” mot ugjerningsmennene som har makten i landet!  

                                                           
182 Jfr. min oppgave: 14-15 
183 Erik Gunnes redegjør for sannsynligheten av at Canones Nidrosienses er erkebiskop Øysteins verk i Gunnes, 
Erik. Erkebiskop Øystein. Statsmann og kirkebygger. Aschehoug. Oslo.1996:135 
184 Jfr. min oppg. s.14  
185 SvS:68 
186 SvS:22 
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Gjennom hele sagaen oppfatter Sverre seg som beskyttet av Olavs hellighet. Da Sverre ble 

overrasket av flåten til Magnus Erlingsson utenfor Trondheim våren 1179, måtte han ty til 

hellig hjelp for å slippe unna: ”Kong Sverre la seg ned og ba, han påkalte Hellig-Olav (…). 

Og i samme stund la det seg så tykk tåke på sjøen at en ikke kunne se fra det ene skipet til det 

andre.”187 Slik kom birkebeinerne seg unna. I kong Sverres første kamp utenfor Nidaros i 

1177 skjedde noe interessant. Bymennene reiste Hellige Olavs merke mot Sverre: 

”Bymennene hadde også den frekkhet at de tok Hellig-Olavs merke og lot det bære mot kong 

Sverre, de som bare var lendmenn og bønder”. Birkebeinerne vant og bar merket inn i Nidaros 

hvor Sverre igjen vendte seg mot sine hellige beskyttere: ”Kong Sverre takket den allmektige 

Gud og den hellige Guds mor Maria og kong Olav for den fagre seier Gud hadde gitt han. Og 

han viste sin takknemmelighet i det at han ga grid til alle som bad om det.”188 

I Håkons saga møter vi også Hellig-Olav ved flere anledninger. Da erkebiskop Sigurd 

prøvde å få i stand et forlik mellom Håkon og Skule i 1240, stilte Håkon seg negativ til 

forliket og svarte: 

 

(…) så mener vi at med Guds og den hellige Olavs miskunn er den største styrken i 

landet med oss selv, og derfor har vi liten lyst til å gjøre noe forlik med hertugen som 

saken nå står (…). Om skjebnen vil vi skal møtes, og Gud og den hellige kong Olav 

vil jeg skal tape, da kan det være rimelig å få i stand et forlik mellom oss.189 

 

Håkon så på seg selv, i likhet med Sverre, som Hellig-Olavs merkesmann, og kampen han 

kjempet for makten i riket, var hellig og i samsvar med Guds og Olavs vilje. Motsetningen er 

Skule som fremstilles i Håkons saga som den som bryter kristen skikk og sedvane.  

Håkons saga har flere interessante beretninger om helgener. Tre av dem viste seg i 

drømmene til kong Aleksander av Skottland. De mante han til å ikke angripe Hebridene (som 

var norske). Aleksander stoppet ikke, ble snart syk og døde kort tid etter. ”I Hebridene sier de 

at de tre mennene som viste seg for kongen i søvne, var kong Olav den hellige, Magnus den 

hellige og den hellige Columba.”190  

Også i Sverres saga nevnes andre martyrer i tillegg til Olav. Før slaget ved Nordnes 

utenfor Bergen i 1181 talte Sverre til sine menn. Birkebeinerhæren var svært underlegen 

fiendens styrker, men Sverre vender seg til ”den allmektige Gud, den hellige kong Olav og 
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den hellige Sunniva” med bønn om at birkebeinerne igjen må seire.191 Den hellige Sunniva, 

en av de få norske kvinnelige helgenene vi kjenner til, blir altså målet for Sverres bønn 

sammen med Hellig-Olav og Gud, et tydelig bevis på at martyrlegenden om hennes død var 

kjent i Sverres samtid. Hæren roper bifallende og skryter dessuten av talen, og viser dermed at 

Sverres ord ble tatt godt i mot. Til slutt kan det nevnes i forbindelse med sagaenes vekt på 

martyrdøden som en etablert forestilling at Sverre og senere Håkon førte sine menn i kamp 

nettopp med referanse til hellige martyrer og hellig krig: ”Fram nå alle krists menn, 

korsmenn, kong Hellig-Olavs menn! Og la oss gå hver for oss!”192 

 

Viktigheten av tilgivelse og nåde: Botssakrament og sjelemesse 

En tredje religiøs mentalitet som virker å ha vært internalisert i middelaldersamfunnet og som 

er identifiserbar både i religiøs og verdslig litteratur fra perioden, er forestillingen om 

viktigheten av tilgivelse og nåde. Kirkens lære om at mennesket er syndig skapte behov for 

tilgivelse. Å synde var å utsette sjelen for helvetes pinsler, og derfor ble botssakramentet 

utviklet som et kirkelig dogme utover på 1200-tallet.193 Gjennom skriftemålet kunne man 

ransake sin egen samvittighet, komme til klarhet i hva man hadde gjort og skrifte for så å 

gjøre opp for sine synder gjennom botsøvelser. Dette skriftemålet var svært viktig innenfor en 

kirkelære som forkynte at den som døde med uoppgjort dødssynd, gikk rett til helvete (mindre 

alvorlige synder kunne brennes bort i skjærsilden). Arnved Nedkvitne hevder at lekfolk i det 

norrøne område likevel skriftet relativt sjeldent.194 Lekfolk oppfattet botssakramentet som 

viktig først når de lå for døden, skriver han. Likevel viser både Sverres saga og Håkon 

Håkonssons saga at middelaldermennesket hadde internalisert og godtatt kirkens budskap om 

viktigheten av tilgivelse og nåde.  

Abbed Karl Jonsson legger stor vekt på Sverres vilje til å gi grid og på den måten vise 

nåde i Sverres saga. I birkebeinernes siste slag i Tønsberg vinteren 1202 kommer denne 

mentaliteten godt til syne. Etter at baglene har overgitt Berget, får de grid av Sverre: ”(…) 

Men jeg vil tilgi dem dette for Guds skyld, til gjengjeld håper jeg å få tilgivelse av Ham for 

det som jeg har gjort Ham imot. Dere har en sjel dere så vel som jeg, og det må dere ikke 

glemme.”195 Sverre er nådig samtidig som han gjør opp for sine egne synder. Også sine 

                                                           
191 SvS:86 
192 SvS:235 og HS:204 
193 Bergan, Halvor.1982 
194 Nedkvitne, Arnved. 1997 
195 SvS:256-257 
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argeste fiender er Sverre nådige mot. I den tidligere omtalte talen etter slaget på Kalveskinnet 

i 1179 ber han for sine motstandere: 

 

(…) be til Gud at han vil tilgi Erling jarl alle synder han gjorde mens han levde her i 

verden (…).Vi skal også be for alle de menns sjeler som har falt i denne urettmessige 

krig, både før og nå. Be Gud at han må forlate dem alle deres synder og frelse deres 

sjel. Jeg vil også tilgi dem Guds skyld all den urett de har gjort mot meg.196 

 

Sverre ber ikke bare om tilgivelse for sine fiender, han er sjenerøs nok til også å tilgi dem den 

urett de har gjort mot han selv. Dessuten ber han direkte om Guds sjelefrelse i tillegg til 

syndforlatelse, et godt eksempel på at tanken om å dø med uoppgjort synd fører rett til 

fortapelsen. 

Kirkens lære om viktigheten av tilgivelse og nåde er tydelig også i Håkon Håkonssons 

saga. Som Sverre gir også kong Håkon sine fiender grid, ett eksempel på dette er da kongen 

kommer over mange av hertugens menn og kvinner i Elgseter kirke i Trondheim sommeren 

1240: ”Erkebiskopen ba kongen om grid for dem. Han svarte at han ville gi grid om det var 

andre enn dem i kirken også, og han sa at de skulle få grid de så vel som alle de som satt i 

kirken på Holmen, de skulle få grid alle sammen.”197 På denne måten skildrer sagaen at 

Håkon opptrer i tråd med rett skikk og sedvane, det Sverre Bagge kaller ”rex iustus- idealet”, i 

motsetning til Skule som ved flere anledninger bryter med den nye kristne 

kongsid

te 

d 

gså etter drapet på Skule samme år søkte birkebeinerne 

til erke skopen for å få tilgivelse:  

                                                          

eologien.198  

En annen viktig kristen mentalitet i forbindelse med tilgivelse og nåde er det nevn

behovet for syndforlatelse. Etter seieren i slaget ved Oslo i 1240 forteller sagaen at kong 

Håkon ”gikk først til biskopen og fikk syndsforlatelse for seg og sine menn.”199 Videre kan vi 

lese at Håkon etter botssakramentet viste nåde: ”Enda så grusom som kong Håkon hadde vært 

før på dagen mot sine uvenner, så var det ikke med måte hvor stor nåde han nå viste i å gi gri

til alle som overga seg til ham.”200 O

bi

 

 
196 SvS:69 
197 HS:188 
198 Mer utførlig om rex iustus – idealet er å finne i Bagge, Sverre: From Gang Leader to the Lord`s Aninted. 
Odense.1996, Gunnes, Erik. 1996, Rygg, Johan Anton. 1997. Jfr for øvrig min oppgave: 91 
199 HS:213 
200 HS:213 
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Morgenen etter gikk birkebeinene til erkebiskopen og ville skrifte og få syndforlatelse. 

Den saken gikk ikke så glatt, men de fikk da en slags forlatelse så at det skulle være 

llatt for andre menn å være sammen med dem inntil kong Håkon kom, og de fikk vite 

å 

noe jeg r det de 

ens 

e 

er vi igjen flere ganger i sagaen, beseirede 

ender får i stor grad grid av Sverre og birkebeinerne. Også mot slutten av sitt liv viser Sverre 

barmhj

 

ds 

lle ikke ha brent 

oen gård i det hele tatt i dag, dersom bøndene hadde holdt seg hjemme og bedt om 

                                                          

ti

av ham hvordan han ville dømme i så stor sak.201 

 

Interessant nok avventer erkebiskopen kongens råd før han gir det endelige botssakramentet, 

erkebiskopen ville tydeligvis ikke dømme alene i en så stor sak. Bakgrunnen for dette kan 

være politisk, erkebiskopen var nok redd for å komme i konflikt med Håkon hvis han nektet 

godta kongsmennenes botssakrament, men det kan også vitne om et hierarkisk skille mellom 

voldshandlinger rettet mot stormenn kontra vold mot mindre sentrale aktører. Dette kan i så 

fall sees på som en parallell til voldsbeskrivelsene i de verdslige sagaene, hvor vold rettet mot 

stormenn i større grad skildres detaljert enn vold rettet mot mindre viktige aktører i sagaen, 

 kommer tilbake til i kapittel 4. At Skules drapsmenn straks søkte tilgivelse fo

hadde gjort, er uansett et tydelig tegn på at kirkens mentaliteter var internalisert blant disse. 

 Et annet interessant spørsmål i denne sammenheng er i hvilken grad kirkens 

botssakrament har virket voldshemmende. Flere ganger kan vi lese i Sverres saga at Sverre 

vegrer seg mot overdreven vold. Ett eksempel er da birkebeinerne kom over noen av fiend

skip etter Sverres første slag utenfor Nidaros i 1177: ”De [fienden] fikk en fin kjøpferd, d

måtte gi fra seg klær og våpen og fikk bank og sviøring igjen (…). Kongen lot ikke disse 

mennene drepe.”202 Sagaforfatteren legger altså vekt på at mennene ikke ble drept, bare 

banket. Denne holdningen overfor sine fiender finn

fi

ertighet, denne gang mot bøndene i Viken:  

Om kvelden kom en liten gutt løpende ut av skogen til kongen og sa: ”Herre, for Gu

skyld, la ikke gården til far min der borte brenne!” Kongen svarte: Jeg skal så visst 

ikke brenne opp gården hans når du ber så pent for den. Og jeg sku

n

grid. Si dem det! Men vi skal ikke brenne flere gårder heretter.203 
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Kongen er brutal og nådeløs mot sine fiender som setter seg opp mot han, men viser 

barmhjertighet straks det blir bedt om nåde. Den samme holdningen til overdreven vold e

også å finne i Håkons saga: I en samtale mellom Håkon og Sturla Sigvatsson om ufreden p

Island i 1235 forteller sagaen om en mildere stemt konge: ”Kongen sa da at han ikke vil

vinne landet med manndrap og sa at han skulle ta mennene til fange og sende dem ut av 

landet, eller ta makten fra dem på annen måte om han kunne.”

r 

å 

le 

 

er 

r det ingen klage over voldshandlinger.”206 Håkons saga framstiller med andre ord en 

mild ko e og 

us- 

 

 Sverre og Håkons vilje til å gi sine fiender grid understreker bare 

enne tendensen. Kirkens lære om at hver enkelt selv må stå til ansvar for sine synder og bare 

 få tilgivelse, kan ha ført til et relativt negativt syn på voldsbruk 

m 

                                                          

204 Interessant er det også å 

merke seg en episode under felttoget i Värmland i 1225. Håkon jakter med stor hær på 

ribbungene i Sverige, men finner ikke sine fiender. Likevel ville han ikke bruke vold: ”Han 

ville komme med fred til alle bønder i landet dersom de ville gi seg i hans makt og overgi seg 

til hans nåde; ’siden våre fiender ikke er noe sted der vi kommer,’ sier han, ’vil vi heller ikke

fare voldsomt frem noe sted’ (…).”205 Kong Håkons avholdenhet fra vold står enkelte gang

til og med i kontrast til birkebeinernes voldsbruk. I Oppland sommeren 1226 forteller sagaen 

om en interessant hendelse: ”Birkebeinene fór nokså vordsløst [sic.] frem, og det ble klaget 

over at kongen straffet for lite. Han lot drepe en gjest som hadde vært særlig voldsom, og 

siden va

nge som er negativ til overdreven voldsbruk, samt snar til å vise sine fiender nåd

som gir grid selv til sine bitreste motstandere. Hele veien opptrer Håkon i tråd med rex iust

idealet. 

Både Sverres saga og Håkon Håkonssons saga kan på bakgrunn av dette sies å 

formidle et negativt syn på overdreven voldsbruk. Sverre og Håkon straffet riktignok sine

fiender hardt, og de gikk som tidligere vist ikke av veien for å brenne hele bygder som straff 

for ulydighet, men allikevel er det tydelige tendenser i sagaene på at kongene tar avstand fra 

overdreven voldsbruk.

d

gjennom botssakramentet kan

i høymiddelalderen.   

 

Kirken som en hellig plass 

Religiøse mentaliteter kommer til syne i Sverres saga og Håkon Håkonssons saga også på 

andre måter enn nevnt ovenfor. Et av de tydeligste trekkene er forestillingen om kirken so

en hellig plass. Sverre lot for eksempel kirken stå urørt da han straffet bøndene i Sogn, og i 
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tillegg ble kirker oppfattet som ”fristeder” hvor man kunne unnslippe vold og tortur. Også 

Håkons saga forteller at kirken som en hellig plass, og dermed også som en friplass, var 

innarbeidet i høymiddelaldersamfunnet. Ved flere anledninger nevnes denne forestillingen 

eksplis ke 

 

kon 

re 

lde 

 

 for denne oppgaven, men likevel viser kongens ord at 

kvinne ord 

det 

funnet!  

Videre forteller kildene at kirkens hellighet ble opprettholdt selv i strid. Et godt 

eksemp kt fra 

Skule o

 

am den grid som den hellige kong Olav hadde fastsatt skulle gis 

en hellige kirke, og så kom han ut. Pål Fot tok ham straks i armen, han ble drept like 

                                                          

itt. En kar som het Roald hadde falt i unåde hos kongen og måtte gjemme seg i en kir

i Bergen, og drapsmannen Sigurd Kjærer ”satt i Kristkirken, for han torde ikke ferdes ute for

kongen og hans menn.”207  

Med andre ord kan det trygt hevdes at kirken som en hellig plass var en forestilling 

som virker å ha vært internalisert i middelaldersamfunnet i høymiddelalderen. Kong Hå

understreker dessuten dette da han etter kampene i Oslo i 1240 talte for sine menn om 

vårbelgene som hadde søkt til kirkene for å redde seg unna kongshæren. I sagaen kan vi lese 

at Håkon befaler at kirkefreden for enhver pris ikke skal brytes, noe som vitner om en 

innarbeidet holdning til kirken som en hellig og ukrenkelig plass.208 Også ved en tidlige

anledning understreker Håkon viktigheten av kirkefreden: ”Han [Håkon] sa at de skulle ho

kirkefreden og kvinnefreden, slik som alt hans forfedre før ham hadde gjort (…). Det falt

noen mann av vårbelgene før de kunne komme seg i kirken.”209 At Håkon krever at 

kvinnefreden i likhet med kirkefreden skal holdes, er interessant. Kvinnens posisjon i det 

norrøne samfunnet er ikke temaet

ne i ”tidligere tider” nok var utrygge hver gang opprørsflokker herjet. Med andre 

skimter vi en holdningsendring til vold rettet mot kvinner, nok et tegn på ”sivilisering” av 

norrøne middelaldersam

el på dette er da kongsmennene Guttorm og Jon søkte tilflukt i kirken på flu

g vårbelgene:  

Etter det gikk de [Guttorm og Jon] til kirken og ville være der om natten. I 

mørkningen kom vårbelgene og kringsatte kirken og ba dem komme ut. Det ville de 

ikke. Da sa vårbelgene at de ville brenne kirken. Guttorm sa at det var vel ikke 

nødvendig. De lovet h

d

utenfor kirkedøren. Jon Silke kom seg gjennom døren i koret og løp ut på åkeren, men 

han ble drept der. 210 
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Riktignok blir ofrene lovet ”den grid som den hellige kong Olav hadde fastsatt skulle gis de

hellige kirke”, men man må likevel undres over om de ikke visste de ville bli drept straks de

kom ut av kirken, hvorfor skulle Jon ellers prøve å flykte over åkeren? Sett i et slikt lys 

”ofrer” G

n 

 

uttorm livet for å unngå at kirken brennes ned. Sagaen forteller da også at hertug 

Skule s  

t 

 

lå 

en 

il bli nærmere 

studert

 klare normbrudd på rett sedvane og skikk. 

Det klareste normbruddet i forhold til kirken som en hellig plass er likevel når menn 

blir uts s 

angrep

 

 

e hendt før: folk ble dradd ut av Kristkirken 

                                       

att liten pris på ugjerningen: ”Hertugen var ikke glad for at de hadde drept Guttorm

bonde og Jon Silke idet de kom ut av den hellige kirke, han lot gjerningsmennene sette i 

jern.”211 

Forestilling om at kirken var en hellig og dermed fredet plass, synes altså å være 

internalisert i middelaldersamfunnet. Svært interessant blir det derfor når denne helligheten 

krenkes. Flere ganger i sagaene nevnes brudd på normen. Sverres saga forteller at biskop 

Nikolas lot kirkene i Bergen brenne ned i 1198, og da kong Sverres bror, Hide, ble overraske

av baglerne i Tønsberg året før, hjalp det ikke å søke til kirkene: ”De [birkebeinerne] løp ut, 

men de var våpenløse nesten alle sammen, og de ble drept på stedet. Alle kirkene var låst, så 

det hjalp ikke å løpe dit.”212 Også i Håkons saga blir kirkene ved flere anledninger krenket. 

Verst gikk det ut over Håkons sendemann, Ivar Korne, da han ble overfalt av Skules menn i

1239. Ivar forsøkte å flykte inn i kirken, men den var låst. I sin fortvilte situasjon gjemte han 

seg på kirketaket, men morgenen etter da han ba om grid, ble han brutalt myrdet: ”En mann 

gikk opp stigen mot ham og stakk ham med et spyd; Ivar falt død ned. Blod og innvoller 

igjen oppe på kirken.213 Volden mot Ivar er uvanlig detaljert beskrevet sammenliknet med d

generelle voldsskildringen man finner i samtidssagaene. Bakgrunnen for dette v

 i neste kapittel, men at den detaljerte skildringen av de makabre restene som ble 

liggende på kirketaket er så tydelig i Håkons saga, kan tyde på at voldshandlinger i - eller i 

nærheten av - kirker ble sett på som

att for vold inne i kirkene. Høsten 1181 gikk det spesielt hardt for seg i heklungene

 på birkebeinere i Nidaros:  

Eirik kongssønn og hans menn flyktet (…). Men noen tok veien ut over broen, og

mange løp inn i kirkene. De fleste av dem ble drept, for det fantes ikke kirke som ga 

trygghet da. Det hendte det som aldri hadd
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og drept. Det var en mann som het Øyvind Skrave (…). Ham tok de ut av koret i 

Kristkirken, dro ham ut på øra og drepte ham der. Gudlaug Vale tok de i kirken; de

hånd på ham og pinte ham lenge (…).214 

Igjen ser vi at sagaens framstilling av hendelsene blir detaljerte. Voldsomhetene ble m

andre ord oppfattet av samtiden som

 la 

ed 

 så store normbrudd at til og med ofrenes navn måtte 

evnes i kildene. Også hevnen over ribbungen Gudolv fra Blakstad i 1227 skiller seg ut på 

flere m

godkje

 

 

 

 Åsulv, den andre Gudleiv, og de samlet en flokk og gikk mot Gudolv. De 

tok en stige og satte opp mot kirken og hugget hull i taket over ham, så hoppet de inn 

rept, 

ter 

je 

o 

s Skule som en utøver av nidingsverk fordi han lot drepe menn som hadde 

sverget t 

                                                          

n

åter. Først ved at kirkens hellighet grovt blir skjendet, så gjennom samfunnets 

nning av drapet på Gudolv: 

(…) han [Gudolv] søkte vern i en kirke nær gården, det var et godt sted å forsvare seg.

Gudolv hadde gjort mye ugagn der i bygden mens han var med ribbungene. Han hadde

dengt en bonde ved navn Utrygg og tatt fra ham en god hest. Utrygg hadde to sønner, 

den ene het

og drepte ham. Det var få som sørget over Gudolvs død, han hadde gjort urett mot så 

mange.215 

 

At sagaene legger så stor vekt på hendelsene og til og med navngir personene som ble d

viser altså at disse hendelsene var et alvorlig brudd på vanlig sed og skikk. Sagaene benyt

samtidig anledningen til å vise at kongenes motstandere, Magnus Erlingsson og Skule jarl, 

manglet evne til å vise nåde. Som for eksempel i Sverres saga: ”Men kong Magnus lot 

Gudlaug drepe, og nesten ingen av birkebeinene fikk grid om heklungene kunne få drept 

dem” 216 I kontrast til hvordan Sverre framstilles i sagaen viser kong Magnus altså ikke vil

til verken å gi grid eller til å spare sine motstanderes liv. Også Skule blir presentert som en 

normbryter i Håkons saga. I Håkons tale til hæren før det avgjørende slaget mot Skule i Osl

1240 fremstille

 troskap til dem begge. Interessant nok setter Håkon dette sviket i sammenheng med e

annet normbrudd begått av Skules menn: ”Kirkene ga dem [kongsmennene] ikke mer vern 

enn fjøs.”217    
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Et siste eksempel på brudd på forestillingen om kirkens hellighet fant sted i Bergen i

nder kuvlungreisningen mot Sverre. Kuvlungene kom overraskende på birkebeinerne 

le sunget høymesse i byen: 

Askjel Tysta hadde oppsy

 

1185 u

da det b

 

n i byen og holdt sveit; han var til messe i Steinkirken, og 

an merket ikke noe før kuvlungene sto i kirken, fullt væpnet. Askjel løp opp trappen 

ramstillingen oser av religiøs ærefrykt: Kuvlungene bryter seg ikke bare inn i kirken fullt 

g med midt i høymessen. En av dem blir drept av en stein som faller 

iperne? 

 å 

Braude

erioden 

or 

 ha vist 

sagaene Sverres 

ons saga er det tydelige spor av kirkens oppfatninger av livet etter 

døden, n hellig plass. Med 

                                                          

h

og opp i tårnet. Kuvlungene løp etter ham. Da falt en stor stein ned fra tårnet og i 

hodet på en av dem, og han ble drept med en gang. Og det hellige kors svettet så det 

dryppet ned på alteret.218 

 

F

bevæpnet, de gjør det til o

fra tårnet, og korset svetter på alteret. Er det Herren selv som griper inn mot overgr

Askjel og hans menn berget i alle fall livet. 

 

3.4 Oppsummering 
Dette kapitlet ble innledet med en diskusjon om kirken som mentalitetsdanner og 

mentalitetsendrer. I mitt arbeid med kirkens holdninger til vold og tortur ble det nødvendig

skille disse begrepene, et skille tidligere forskning i større eller mindre grad har valgt å 

forholde seg til som én kategori. Bakgrunnen for delingen har utgangspunkt i Fernand 

ls teori la longue durèe. Mentalitetsendringer, bevisste som ubevisste, skjer langsomt i 

samfunnet, spesielt i periferien, noe som gjør det nødvendig å stille spørsmål om p

1100 - 1300 er lang nok til å identifisere varige endringer av menneskers mentaliteter. 

Diskusjonen om kirken som mentalitetsendrer vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven.  

I dette kapitlet var målet først og fremst å identifisere i hvilken grad kirken lyktes som 

mentalitetsdanner. I kapittel to viste jeg at kirken lyktes i å skape religiøs angst i 

middelaldersamfunnet, men i hvilken grad ble denne angsten internalisert i befolkningen? F

å svare på dette var det nødvendig å studere verdslige kilder fra perioden. Jeg mener å

at den religiøse angsten ble internalisert i middelalderbefolkningen. I samtids

saga og Håkon Håkonss

 martyrdøden, viktigheten av tilgivelse og nåde og kirkens som e

andre ord mener jeg å kunne hevde at kirken hadde sterk mentalitetsdannende evne i 

 
218 SvS:150 
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høymiddelalderen - altså evne til å skape mentaliteter og internalisere dem i 

middelaldermennesket. 

 Forestillingen om et liv etter døden virker å være dypt festet i 

middelalderbefolkingens religiøsitet. Det kommer tydelig fram, hovedsakelig i Sverres saga, 

at sjelen lever videre og at synder begått i jordelivet bestemmer om sjelen skal få komme til 

Gud i Paradis, eller havne hos Fanden i et brennende helvete fullt av djevler hvor den straffes 

i tråd m

t ble 

n, 

re ord 

 

itt 

martyrd  i 

 styrke 

 

e 

krament etter voldsutøvelser. 

Dessut et 

nsvar 

                                                          

ed syndene begått i jordelivet– den speilende straff. Også forestillingen om 

dommedag virker å være utbredt. En forestilling om en rensende skjærsild er derimot ikke å 

finne i noen av sagaene, noe som heller ikke var å forvente i og med at skjærsilden førs

etablert som et kirkelig dogme utover på 1200-tallet.  

Det kan heller ikke være tvil om at forestillingen om den heroiske død, martyrdøde

var utbredt på av 1100- og 1200-tallet. Oppfatningen av at både Sverre og Håkon er Hellig-

Olavs menn og troen på helgenenes kraft er konsekvent gjennomført i begge sagaene. 

Erkebiskop Øystein lovte dessuten paradiset for de som falt i strid mot Sverre, med and

ville alle som led den heroiske død få direkte innpass hos Gud. Interessant nok forholder 

Sverre seg litt ironisk til erkebiskopens ord når han etter slaget på Kalveskinnet i 1179 taler

ved Erling Jarls grav: ”Vi kan glede oss over deres hellighet, over at så mange menn er bl

hellige her, ettersom erkebiskopen har sagt at alle som har falt med Erling jarl, er blitt 

hellige”. Og videre med dårlig skjult sarkasme: ”Vi må tro at en forbønn fra ham [Erling jarl] 

må veie mye hos den allmektige Gud. Dersom da ikke erkebispen har vært litt for ivrig på 

vennens side da han sa dette”.219 Uansett viser både handling og ord at forestillingen om 

øden var utbredt og i alle falle til en viss grad etablert i det norrøne samfunnet

høymiddelalderen. I kong Håkons saga blir til og med kongens gjerninger sammenliknet med 

Hellig-Olavs når sagaen avslutter med ordene: ”Kong Håkon hadde mer tanke for å

Guds kristendom i Norge enn noen annen konge hadde hatt siden Olav den helliges dager.”220

Et tredje aspekt ved kirken som mentalitetsdanner er det tydelige behovet for 

syndforlatelse og tilgivelse som kommer fram i samtidssagaene. Både Sverres saga og Håkon 

Håkonssons saga beskriver viktigheten av kirkens botssakrament etter kamper og 

voldshandlinger. Interessant er det også at behovet er synlig på tvers av samfunnslag; båd

den anonyme kriger og kongene selv søker kirkens botssa

en kan det hevdes at kirkens forestilling om viktigheten av tilgivelse og nåde skapte 

negativt syn på overdreven voldsbruk. Kirkens lære om at hver enkelt selv må stå til a
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for sine synder og bare gjennom botssakramentet kan få tilgivelse, kan ha ført til at både 

Sverre og Håkon tok avstand fra overdreven voldsbruk.  

Til sist er det også tydelig at oppfatningen om kirken som hellig og ukrenkelig var 

etabler jennom 

 

gaforfatterne. 

ldsutøvelsen jeg finner i de verdslige sagaene Sverres 

saga og Håkon Håkonssons saga foregår under krigshandlinger eller i strid om territorielt 

herredømme, og skildrer det man kan kalle for politisk motivert voldsbruk. I neste kapittel vil 

fokuset rettes mot den politiske volden og i hvilken grad kirken selv endret sine holdninger til 

vold og tortur i løpet av perioden.  

 

t i middelaldersamfunnet. Når denne helligheten likevel blir krenket g

voldshandlinger rettet mot menn som har søkt tilflukt i kirkene, eller voldshandlinger inne i

selve kirkebygningene, blir handlingene konsekvent detaljert beskrevet i sagaene. Det er 

tydelig at bruddene på skikk og rett sedvane ble oppfattet svært alvorlig av sa

På bakgrunn av disse iakttakelsene hevder jeg at kirken hadde sterk 

mentalitetsdannende evne i høymiddelalderen. For å utdype dette forholdet og for å kunne 

drøfte om kirkens mentaliteter faktisk skapte varige endringer i middelalderbefolkningens 

holdninger til vold, vil det være fruktbart å fokusere på politiske hendelser i 

høymiddelalderen. Svært mye av vo
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KAPITTEL 4: KIRKEN SOM MENTALITETSENDRER 
 

 

4.1 Innledning 
I innledningen nevnte jeg at problemstillingen i denne mastergradsoppgaven er tredelt: Den 

første delen bygger på en tese om at kirken bevisst forsøkte å skape religiøs angst i 

middelalderbefolkningen for å skremme hver enkelt til rettelevenhet. Videre bygger 

problemstillingen på en tese om at kirken i stor grad klarte å danne eller internalisere religiøs 

angst i middelaldersamfunnet, og i siste instans lyktes kirken i å endre befolkningens 

holdninger til vold og tortur. Påstanden min er at gjennom denne tredelte strategien lyktes 

kirken i å disiplinere eller sivilisere middelaldersamfunnet i ”voldshemmende” retning. 

 I de to foregående kapitlene mener jeg å ha vist at kirken klarte å skape religiøs angst 

i befolkningen: Gjennom religiøs litteratur som prekener, visjoner og legender ble lekfolk 

presentert for et skremmende bilde av hva som ventet av grusomheter etter døden for syndige 

sjeler. Videre forkynte kirken at bare et liv etter Bibelens og kirkens bud kunne redde sjelene 

fra evig pine i helvete. I tillegg har vi sett at kirken hadde en sterk mentalitetsdannende evne 

på middelaldermennesket. Kirkens lære og holdninger er tydelig å finne i verdslige kilder fra 

perioden, noe som underbygger hypotesen om at kirken som institusjon spilte en sentral rolle 

som mentalitetsdanner i perioden.  

Den tredje delen av problemstillingen er en hypotese om at kirken også hadde en sterk 

mentalitetsendrende evne. I henhold til diskusjonen rundt begrepene mentalitetsdanner og 

mentalitetsendrer221 kan det være interessant å studere i hvilken grad kirkens holdninger til 

vold og tortur kan sies å ha endret holdninger til voldsutøvelse i perioden. Så langt har fokuset 

vært rettet mot hvordan vold og tortur framstilles i den religiøse litteraturen, men for å kunne 

identifisere endring i middelalderens voldsmentalitet er det i tillegg nødvendig å fokusere på 

voldsskildringene i den verdslige litteraturen. Kildene vil som i kapittel 3 være Sverres saga 

og Håkon Håkonssons saga.  

I hovedfagsoppgaven Fra spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold? 

peker Johan A. Rygg på et interessant skille i den politiske motiverte voldsutøvelsen.222 Rygg 

studerer Håkon Håkonssons saga og kommer fram til at kongens voldsutøvelse framstilles 

som åpen og nødvendig, det Rygg kaller for en autorisert maktutøvelse, mens kongens fiender 

ofte benytter seg av en uforutsigbar og vilkårlig ikke-autorisert maktutøvelse som ofte foregår 
                                                           
221 Jfr. min oppgave:40 
222 Rygg, Johan A.1997 
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i det skjulte. Et godt eksempel på denne ikke-autoriserte voldsutøvelsen er da Skule følger 

rådet fra sine menn om å ”drepe de av kongens menn som de kom over hvor de så var.”223 

Skules avgjørelse blir opptakten til en rekke uforutsigbare drap på intetanende kongsmenn 

rundt om i landet. Som motsats til denne skjulte formen for voldsutøvelse skildres altså 

kongens utøvelse som nødvendig. En samtale mellom kongsmannen Harald Stangefylje og en 

ribbung illustrerer dette godt: ”Hvorfor ville han [kong Håkon] ta på seg et slikt usselt arbeid 

som å jage oss ribbunger helt øst til Marker? Jeg tenker det er mer av nødvendighet enn det er 

overmot”,224 svarer kongsmannen. Kongens voldsutøvelse er med andre ord en plikt og en 

nødvendighet for å bevare freden i landet. Rygg mener dette viser en holdningsendring til 

vold hos samfunnseliten, og mener dette viser at middelaldersamfunnet ble disiplinert først i 

de øverste samfunnsklassene for så videre å spre seg til alle samfunnslag.  Jeg sier meg 

hovedsakelig enig i resonnementet, men mener det bør gjøres en grundigere analyse av 

kirkens politisk motiverte voldsbruk, samt en mer utførlig diskusjon rundt samfunnsmaktenes 

evne til å endre mentaliteter i alle samfunnslag, også i periferien.  

I dette kapitlet vil jeg altså studere den politiske volden slik den kommer til syne i 

verdslige kilder fra høymiddelalderen med det som mål å sette den i sammenheng med den 

religiøse volden fra perioden og drøfte den ut i fra et endringsperspektiv. Hovedvekten vil 

ligge på kirken som mentalitetsendrer, men det vil også være fruktbart å studere eventuelle 

endringer i statsmaktens holdninger til vold. For å kunne studere voldsmentaliteten i de 

verdslige samtidssagaene er det naturlig å studere ulike voldshandlinger i kildene. I tillegg er 

det interessant å studere hvordan voldsutøver og voldsoffer skildres, samt i hvilken grad 

volden kan sies å være detaljert skildret. Med andre ord: Hvordan kommer samtidens 

holdninger til vold og tortur fram i den verdslige litteraturen fra perioden? Kan det 

identifiseres en holdningsendring til voldsbruken i kildene, og skyldes denne 

holdningsendringen i så fall kirkens evne til å skape mentaliteter gjennom utviklingen av 

religiøs angst? Disse spørsmålene vil danne utgangspunktet for dette kapitlet. 
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4.2 Voldsmentalitet i høymiddelalderen belyst gjennom studiet av Sverres 

saga 
 

Innledning 

Som nevnt innledningsvis er det først etter slaget på Re i 1177 at Sverre trer inn som aktør i 

norgeshistorien.225 Etter kort tid i landet utfordret Sverre kongemakten til Magnus Erlingsson, 

og stridighetene som fulgte utgjør den mest voldsomme delen av borgerkrigstiden i Norge. 

Bakgrunnen for striden er å finne i grunnlaget for Magnus Erlingssons kongsmakt. I 1161 

klarte stormannen Erling Skakke å styrte kong Håkon Herdebrei og å få hyllet sønnen Magnus 

som konge på Øreting. Men rettsgrunnlaget for den nye barnekongen var spinkelt. Magnus 

var ingen kongssønn, og hadde derfor ikke rett til kongeverdigheten etter gammel 

tronfølgeskikk. I samme periode utviklet kirken seg til å bli en betydelig maktfaktor. Gjennom 

opprettelsen av en egen norsk kirkeprovins med erkebispesete i Nidaros i 1152, ble kirkens 

samfunnsmakt betydelig styrket.226 Øverst for den nye kirkeorganisasjonen satt erkebiskop 

Øystein Erlendsson i Trondheim som overhode for de øvrige biskopene i landet. For den nye 

kirkeorganisasjonen var det viktig å få slutt på tronstridighetene i landet, og det var til kirken 

Erling Skakke vendte seg for å styrke rettssiden ved sønnens kongedømme. Alliansen mellom 

kirke og kongemakt ble slått fast da Magnus Erlingsson ble kronet som konge over Norge i 

1163. Kroningen var den første av sitt slag i Norden, og gjennom denne fikk Magnus 

Erlingssons kongedømme kirkens velsignelse og støtte. Kirken styrket samtidig sin autoritet 

og fikk viktige privilegier gjennom kroningseden, tronfølgeloven og gjennom ulike 

privilegiebrev. 

Kirkens frihet var altså etablert gjennom alliansen med kongemakten. Tronfølgeloven 

truet med bannlysing over den som reiste kongekrav etter gammel skikk, og erkebiskop 

Øysteins kirkerettslige bestemmelser, Canones Nidrosienses, lovte altså paradisets lønn til alle 

som falt i kamp mot ”opprørere, bannlyste og fredsforstyrrere”.227 Det var med andre ord en 

formidabel motstander Sverre gikk til strid med da han hevdet kongsverdighet i Norge i 1177. 

 

 

 

 
                                                           
225 Jfr. min oppgave:16 
226 Det hersker litt usikkerhet om opprettelsens av erkebispesetet pga. uryddig kronologi i sagaene, men trolig 
fant hendelsen sted høsten 1152 eller tidlig året etter (Helle, Knut. 1995:24). 
227 Gunnes, Erik.1996:244, jfr. min oppgave:48 
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Beskrivelser av vold i Sverres saga  

 
”Om vinteren etter jul drepte baglene Jon Magre. (…) En mann som 

het Solve gikk bort til døren og ba Jon komme ut og lukke opp. Jon 

kjente stemmen hans og kom til døren. Da sa Solve: ”Lukk opp 

døren, jeg har noe å fortelle deg”. ”Det skulle helst være noe godt”, 

sa Jon, tok slåen fra og lukket opp døren. Solve stakk sverdet 

gjennom ham med det samme så det stod ut gjennom ryggen.”228 

 

Krig, svik og voldsom død er en naturlig del av Sverres saga. Sverre Sigurdsson dukker altså 

opp i Norges historie midt i borgerkrigsperioden. På forbausende kort tid fra han blir leder for 

opprørsflokken birkebeinerne og blir hyllet som konge på Øreting i 1177 til sin død i 1202, 

klarer Sverre både å utfordre og beseire Erling Skakke og kong Magnus Erlingsson samt 

ufordre kirken som maktfaktor i det norske samfunnet. Nettopp av den grunn er Sverres saga 

spesielt interessant for denne mastergradsoppgaven. Sverre utfordrer en sterk allianse mellom 

konge og kirke, kongsmakten får han, men for kirken må selv Sverre gi tapt. 

 

Hvilke former for voldsbruk møter vi i Sverres saga? 

Sverres saga vektlegger politiske hendelser i perioden 1176-1202, og svært mye av 

voldsutøvelsen foregår under krigshandlinger eller i strid om territorielt herredømme, det man 

kan kalle for politisk motivert voldsbruk. To forhold virker tydelige i denne sammenheng: 

Den politiske volden kommer til syne enten som åpne krigshandlinger mellom to hærer, eller 

som plyndring av bondesamfunn som straff for ulydighet.  

Hele Sverres liv i Norge preges av stadige kamper om makten i landet, og i Sverres 

saga kan vi med varierende detaljrikdom lese om alle krigshandlingene birkebeinerne møtte. 

Å løse politiske tvister med åpen krig mellom hærer virker å ha vært eneste mulige løsning på 

politisk uenighet i borgerkrigstiden. Riktignok prøvde Sverre og Magnus på en diplomatisk 

måte å komme til enighet om en maktfordeling, men forsøket mislyktes.229 Først etter Sverres 

død ser vi at konflikter ble løst med diplomati. Et interessant spørsmål er hvorfor stridighetene 

fortsatte etter kong Magnus` død i 1184. Sverres saga skildrer en periode hvor Sverre i stor 

grad underlegger seg hele landet og forbereder seg på en fredelig regjeringstid i tiden etter 

slaget ved Fimreite: 
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Om sommeren da kong Magnus falt, dro kong Sverre øst i Viken og helt til 

landegrensen, og han la under seg alt landet. Det var ingen som sa imot kongens vilje; 

han satte sine sysselmenn til å styre overalt. Kong Sverre var nå alene konge i hele 

Norge.230  

 

Men allerede året etter møtte birkebeinerne opprørsflokker som utfordret Sverres makt. I 1185 

kom kuvlungreisningen, senere reiste Sigurd Brenner en flokk mot kongen og videre måtte 

Sverre kjempe mot vårbelgene, øyskjeggingene og sist, men ikke minst, baglerne. Stadige nye 

opprørsflokker reiste seg altså mot den nye makteliten i landet, og sett i lys av dette er det 

kanskje logisk at Sverres saga inneholder mye vold. Voldsutøvelsen i sagaen er i stor grad 

motivert ut i fra et ønske om politisk makt, og alle reisningene viser at Norge var svært 

ustabilt maktpolitisk selv etter Magnus Erlingssons død. Hovedgrunnen var trolig det løse 

maktpolitiske grunnlaget Sverres kongsverdighet hvilte på, selv i samtiden var det mange som 

bestred kongens rett til kongsverdighet.231 Et annet interessant aspekt i forbindelse med de 

hyppige opprørene mot Sverre er i hvor liten grad tronfølgeloven fra 1163 ble etterlevet. 

Loven som skulle hindre samkongedømme og i neste omgang strid mellom kongsemner, 

kunne ikke hindre at verken Sverre eller andre mer eller mindre reelle kongssønner ble hyllet 

som konger. Lederen for kuvlungflokken, Jon Kuvlung, hevdet han var sønn av kong Inge 

Krokrygg og ble hyllet som konge i Tønsberg i 1185. Etter Jons død ble en annen angivelig 

sønn av kong Inge, Sigurd Brenner, hyllet som konge, og som ikke det var nok skulle lederen 

for ”vårbelgene” visstnok være sønn av den nylig avdøde kong Magnus Erlingsson.  

Man kan altså spørre hvorfor Sverre og birkebeinerne ikke klarte å stabilisere sitt 

herredømme i tiden etter 1184, og hvorfor mange opprør vokste fram så forbausende fort? 

Svaret kan være at Sverre manglet den hellige alliansen med kirken som Magnus fikk 

gjennom kroningseden i 1163. Med alliansen brutt var det heller ingen kraft igjen i 

tronfølgeloven, og flere kunne derfor kreve kongeverdighet og utfordre kongsmakten i landet 

på samme måte som Sverre hadde gjort da han kom til Norge i 1176.232 Sverres kongedømme 

markerte ikke bare et brudd på alliansen mellom kirken og kongemakten, det ble i tillegg 

starten på åpen fiendtlighet og kamp mellom de to store samfunnsinstitusjonene. I tillegg er 

det viktig å se motstanden mot Sverre som en kontinuerlig prosess med røtter tilbake til 

begynnelsen av borgerkrigsperioden. Kåre Lunden peker på at det i 1130-årene skilte seg ut to 

                                                           
230 SvS:148 
231 Krag, Claus. 2005, Helle, Knut. 1995 og Helle, Knut.1996  
232 Claus Krag diskuterer langt flere årsaker til at Sverre ikke klarte å stabilisere kongedømmet etter 1184 i Krag, 
Claus.2005:133-137 
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klare politiske fraksjoner i kampen om kongedømmet i Norge. Den ene grupperingen søkte 

oppslutning rundt etterkommere av Sigurd Jorsalfare, den andre rundt sønner av Harald 

Gille.233 Den sistnevnte fraksjonen vant fram, og her hørte Erling Skakke hjemme. Utover i 

borgerkrigsperioden klarte Erling Skakke å sikre seg et godt tyngdepunkt i Viken og på 

Vestlandet, og altså i tillegg å alliere seg med kirken. Det var denne fraksjonen Sverre 

automatisk reiste seg mot da han ble hyllet som konge i 1177, og det var i denne fraksjonen de 

påfølgende reisningene mot Sverre hadde sine utspring og fant sin støtte fra 1184 og til 

Sverres død i 1202.  

Voldsutøvelsen i Sverres saga kan med andre ord sies å være politisk motivert, 

hovedsakelig som åpne krigshandlinger mellom ulike hærer. En annen form for politisk 

motivert voldsbruk som kommer tydelig fram i sagaen, er i hvilken grad plyndring og vold ble 

brukt som maktmiddel også overfor bondesamfunnet. I begynnelsen av sitt opprør mot 

Magnus Erlingsson plyndret Sverre og birkebeinerne bondesamfunnet for mat og båter, mest 

for å opprettholde livet eller for å flykte fra motstanderen. Men utover i sagaen ser vi at 

Sverre bruker plyndring og vold som straff mot ”ulydighet” (som åpen motstand mot Sverre, 

drap på sysselmenn, manglende innbetaling av skatter og lignende): ”Kong Sverre dro nå 

videre til han kom sør i Sognefjorden. Da sa han til sine menn at han ville inn i Sogn og kreve 

bøter for de mennene hans som sogningene hadde tatt livet av.”234 Nettopp angrepet på 

bondesamfunnet i Sogn våren 1184 kan stå som et godt eksempel på Sverres bruk av vold 

som straff for sivil ulydighet. Kongen er mild og ber sogningene bøte for gjerningene sine, 

men sogningene rømmer unna med alle verdier de eier. Som svar på dette sviket viser Sverre 

ingen nåde: ”Om nå bøndene ikke vil møte oss og få forlik, så skal det være slik her når vi 

farer bort, at bøndene skal tro det har vært bakste-ild eller at noen har brent smie-kol der 

gårdene deres nå er.”235 Riktignok ber kongen sine menn om ikke å drepe andre enn dem som 

går til angrep, og han ber dem være forsiktig med kirken, men utover det gir han sine menn 

ordre om å gå ”frem som hærmenn”. Resultatet var knusende: ”Hundre gårder brente de der, 

og alt dette var før en gild bygd.”236 

Det var selvsagt ikke bare Sverre og birkebeinerne som brukte vold og plyndring som 

straff- og maktmiddel. Kong Magnus truet med vold da han kom inn i Trondheim og påla 

bymennene, som i stor grad støttet Sverre, skatt og bøter for skade og motstand. Dessuten var 

det ingen tilfeldighet at opprørslederen Sigurd fikk kallenavnet ”brenner” av bøndene i Viken, 

                                                           
233 Lunden, Kåre.1976: 34-38 
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og selv biskop Nikolas truet med plyndring og ødeleggelse i sin kamp mot Sverre: ”Det er 

ikke rådelig for deg, Torstein [birkebeinerhøvding], å holde borgen, da skal du være bannsatt. 

Du skal miste mer et annet sted; vi skal sende menn til Gaustad, gården din, og la dem rane alt 

som er der og sette ild på husene og brenne gården.”237 Verst gikk det som nevnt utover 

Bergen 10.august 1198. Baglerhæren, med biskop Nikolas i spissen, brant hele byen til grunne 

for at birkebeinerne ikke skulle ha nytte av den. Til og med kirkene brant ned med biskopens 

velsignelse:  

 

Biskop Nikolas var på en av de skutene som rodde til byen med ilden, og han sa hvor 

de skulle bære ilden hen og tenne på; han ble ikke takket for dette (…). Bergens 

borgere husket biskop Niklas for dette så mangen gang. Mariakirken og 5 andre kirker 

brant den gang.238  

 

Allikevel er det ingen tvil om at birkebeinerne i hele sin samtid ble oppfattet som røvere og 

voldsmenn av sine fiender. Det inntrykket blir dessuten bekreftet når birkebeineren Svina-

Peter taler om Sverre i Bergen etter kong Magnus` fall i 1184: ”Ta i mot kong Sverre som 

Gud har sendt dere (…). Han er borte nå, den Sverre som fór med herjing av så mangen en 

kjøpstad, borte er også disse birkebeinene som svermet omkring i byen og gramset med urene 

hender i folks kister og skap.”239 I sin tale legger Svina-Peter dessuten vekt på noe som må 

kunne kalles en voldsendring hos Sverre og hans menn. I talen beskriver han Sverre som 

”klok, gavmild, veltalende, rettferdig, fredsommelig, aktet og fryktløs”, og birkebeinerne i 

hans følge er nå milde og myke hirdmenn som skal være ”som lås og nøkkel for fred og frihet 

i denne som andre kjøpesteder.”240 Nå forteller sagaen riktignok at Sverre ikke gikk av veien 

for plyndring og straffetokter mot bondesamfunnene senere, men at Sverre lar Svina-Peter 

fortelle om den fredsommelige kongen, vitner om et ønske om å stå fram som mindre 

voldelig. 

Utover den politiske volden er det relativt få skildringer av voldsepisoder i Sverres 

saga. Ett unntak er da kong Magnus var i Bergen julen 1181. Kongen lot hirden ha gilde i 

hirdstuen med mjød til drikke, mens ”gjestene” måtte være i Sunnivasalen og nøye seg med 

øl. På femte dag jul tok gjestene våpnene sine og brøt opp døra til kongsstuen. Kongens trell 

ble drept og kongen selv var truet, men kongsmennene kom Magnus til unnsetning og 
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gjestene trakk seg til slutt unna, men ”mange ble såret.”241  Denne formen for voldsomheter 

viser den generelle holdningen til vold i middelaldersamfunnet. Gjestene følte seg forulempet 

av kongen fordi hirden hans fikk de beste vilkårene, og svarte med å angripe. Riktignok var 

gjestene ”drukne”, men utfallet av angrepet må ha vært gitt i og med at Magnus hadde hele 

sin hird til rådighet og var dessuten i en by som i stor grad støttet han som konge, det ser vi i 

og med at bymennene kom kongen til unnsetning. 

 Et annet eksempel på voldsbeskrivelser i Sverres saga som faller utenfor kategorien 

politisk motivert vold, er slaget mellom tyskere og bymenn i Bergen i 1185. Også denne 

konflikten har sin bakgrunn i drikke, denne gangen vin. Det var ikke mer enn én vinpott de 

var uenige om, forteller sagaen, men likevel ble krangelen voldsom.  Nordmennene tok til 

våpen da tyskerne nektet å dele ut mer vin, og fordi tyskerne forsvarte seg godt, ble noen 

såret. Kampene spredte seg i byen og mange menn falt, flest bymenn. Sagaen skildrer 

dessuten flere episoder av vold som skyldes ”uvettig drikking”, og til slutt tok Sverre som 

kjent affære og holdt sin berømte tale mot drukkenskap.242  

Et tredje og særdeles interessant eksempel på vold i sagaen er drapet på bagleren Arne 

biskopfrende. Arne var stygt såret i kamp og hadde søkt ly i en seterbu. Der ble han 

overrasket av omstreiferen Bjørn Furuland som ”drepte han for å ta klær og penger han hadde 

på seg; det var mord, og liket ble ikke funnet før om våren.”243 At sagaforfatteren tar seg tid 

til å beskrive volden mot Arne, en episode relativ ubetydelig for handlingen, må tyde på at 

ugjerningen ble sett på som særdeles grov. Interessant nok er det bare denne ene gangen ordet 

”mord” blir brukt i sagaen.  

 Et fjerde unntak som er verdt å nevne, er skildringene av Sverres leiesoldater fra 

England; ribbaldene:  

 

(…) de var gode bueskyttere og svært djerve, og de var ikke nøye på å gjøre 

ugjerninger. (…) Hvor de kom, drepte de alle mann, unge og gamle, kvinner og menn; 

de drepte også alt bufe de kom over, hunder og katter og alt levende de møtte. De 

brente bygdene der de kom. (…) De herjet i bygder der det aldri før hadde kommet en 

hær, og de gjorde slikt hærverk at ingen før hadde sett make til det.244  
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Framstillingen bærer nok preg av å være noe overdrevet,245 men at ribbaldene var i uvanlig 

stor grad voldsomme, er denne skildringen et bevis på.  

 For å kunne tegne et enda mer nøyaktig bilde av voldsskildringene i Sverres saga, er 

det likevel nødvendig å fokusere nærmere på de som utøver volden, voldsutøverne, og ikke 

minst de som utsettes for volden; voldsofrene. 

 

Hvordan skildres voldsutøver og voldsoffer? 

Et interessant trekk ved voldsskildringene i Sverres saga er den upersonlige og lite konkrete 

beskrivelsen av voldsutøvere og voldsofre. Vi blir i liten grad kjent med den enkelte aktør, og 

svært mange menn faller uten av deres død blir kommentert med mange ord: ”Det falt menn 

på begge sider, men flest for kong Magnus.”246 Sagaforfatteren understreker ofte 

styrkeforholdene og beskriver hvor mange menn birkebeinerne møter: ”Da han [Sverre] kom 

til et sted som heter Alfte, møtte han en stor hær som hadde samlet seg mot han. Det var 300 

mann, alle var ferdige til strid og hundre mann var brynjekledde.”247 I tillegg beskriver sagaen 

ofte hvor mange som faller: ”Birkebeinene drepte nesten 30 mann som de fikk tak i på 

land.”248 Men utover styrkeforholdene, som oftest blir skildret når birkebeinerne er i 

undertall, framstår både voldsutøvere og voldsofre anonyme. 

                                                          

Et annet interessant trekk når det gjelder skildringer av voldsoffer og voldsutøver, er 

sagaens tydelige preg av hierarki i voldsskildringen. Den upersonlige holdningen til aktører 

som blir utsatt for voldsomheter, er som vist ovenfor tydelig, men unntaket er når ”gjeve 

menn” kjemper og faller. Da stopper sagaforfatteren opp og blir i langt større grad konkret i 

beskrivelsene. Sagaen skildrer til og med kongens siste ord til sin døende far, Erling Skakke, 

etter at sistnevnte er blitt rammet av et spydstikk i slaget på Kalveskinnet i 1179: ”Vi møtes 

på gledens dag, far! Jarlens lepper rørte seg, han var nå døende”. Samtidig forholder sagaen 

seg upersonlig til Erlings menn som falt sammen med han: ”Der falt jarlen og nesten hele den 

flokken som hadde fulgt nærmest etter han” Videre lister sagaen opp navnene på kong 

Magnus` lendmenn som falt og konkluderer med at: ”Nær på 60 hirdmenn falt der og mange 

andre.” 249 Denne lagdelingen i beskrivelsen av voldsutøvere og voldsoffer er selvsagt i en 

viss grad naturlig. Det er naturligvis fortellingens mest sentrale skikkelser som får størst 

oppmerksomhet, men likevel kan vi altså skimte en form for hierarki i sagaen. Lagdelingen i 

 
245 Krag, Claus.2005: 203 
246 SvS:66 
247 SvS:49 
248 SvS:74 
249 SvS:67 
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voldsskildringen kan i tillegg sies å være tredelt. Bøndenes voldsbruk skildres konkret kun når 

den rammer medlemmer av et høyere samfunnsnivå eller hvis handlingen får avgjørende 

betydning for aktører som er sentrale for handlingen, men det befinner seg aktører som står i 

et mellomsjikt mellom den anonyme hærmann og fortellingens mest sentrale skikkelser: 

”Kong Magnus menn verget seg med våpen og med stein de tok fra ovnen. Det ble en lang 

kamp, og der falt mange menn, gilde karer.”250 Det er ikke bare vanlige hærmenn som ofrer 

livet i kampen, men ”gilde karer”. I ett av flere slag i Bergen, denne gang i 1183, ser vi de 

samme tendensene: 

 

Erkebiskop Øystein lå ved Jonsbryggen med skipet sitt. Hans menn løp opp og inn på 

Jonsvollene med våpen og ville hjelpe kong Magnus. Men birkebeinene møtte dem og 

drepte 30 mann og drev resten tilbake; mange av dem som kom unna, var såret. Der 

falt erkebiskopens frender Olav lange og Gudbrand Torbergsson.”251 

 

Her ser vi at stormennene som dør blir nevnt ved navn, mens de vanlige hærmennene forblir 

anonyme. Hirdmenn som faller i strid, blir ved flere anledninger nevnt ved navn selv om de 

ikke er sentrale for handlingen. 

  

Hvor detaljert skildres volden? 

Sverres saga inneholder et høyt antall voldsepisoder. Et naturlig utgangspunkt for å si noe om 

denne volden er å studere sagaens fokusering på detaljer i voldsskildringene. Hvor viktig er 

det for sagaforfatteren å beskrive volden detaljert, og hvilke holdninger skjuler seg i så fall 

bak sagaens fokusering eller manglende fokusering på konkrete detaljer i skildringen av vold 

og tortur?  

I lys av de overnevnte skildringene av vold i Sverres saga er det naturlig å anta at 

sagaen er rik på detaljerte beskrivelser av vold og tortur. Dette er allikevel ikke tilfelle. På 

samme måte som aktørene i voldshandlinger i stor grad bærer preg av en upersonlig og lite 

konkret framstilling, er selve voldshandlingen i Sverres saga i liten grad detaljert. Skildringen 

av slaget ved Fimreite er et godt eksempel på nettopp dette: ”Nesten alle ble såret av våpen 

eller stein; de var så trette og forslåtte at noen av dem døde av tretthet, enda de hadde lite eller 

ikke noe sår.”252 Skildringen bærer preg av distanse til volden som utføres, det er i liten grad 
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viktig for forfatteren å beskrive detaljert hvordan hærmennene ble skadet. Først når 

omstendighetene rundt voldsutøvelsen blir sentrale for handlingen, som ved slaget ved 

Nordnes våren 1181, skildres det detaljert: 

 

Kong Magnus gikk frem på skipet sitt og kjempet i forrommet, han var sterkt 

opphisset. Han gikk så nær birkebeinene at han trådte ut på bordingen med den ene 

foten for å nå en mann med sverdet. Men birkebeinene kjente han på våpen og klær, 

og det sto straks tykt av våpen mot ham. En mann slengte sverdet mot ham, og det 

traff ham i vristen og skar seg gjennom foten. Kongen snudde seg fort og ville komme 

seg unna, men så gled han med det ene benet på tiljen som var blodig, og falt 

bakover.253  

 

Igjen kan vi se at sagaen nesten stopper opp og nærmest ”fryses” i øyeblikket: Når selveste 

kongen skades, kan framstillingen nesten ikke bli detaljert nok!  

En annen detaljert voldsepisode blir skildret i slaget på Ilevollene i mai 1180. Brynjolv 

Kalvsson lå såret på slagmarken, men krabbet på knærne mot Sverre og hugg mot han. 

Sverdet sneide kongen og ga han sår på halsen, og ”sverd og spyd sto straks så tett i Brynjolv 

at han nesten ikke kunne falle.”254 Det er to grunner til at denne episoden er nevnt såpass 

detaljert. For det første er det et direkte angrep på kongen hvor han attpåtil blir såret, og for 

det andre, og mer interessant, har Sverre og Brynjolv en forhistorie. En av grunnene til at 

Sverre forlot Færøyene og reiste til Norge, var at han hadde kommet i konflikt med Brynjolv 

som var sønn av den norske sysselmannen på Færøyene.255 Sagaen forteller at kort tid før 

Sverre forlot øygruppen hadde han blitt ”uenig” med Brynjolv fordi han hadde ”slått en mann 

og Brynjolv og hans menn hjemsøkte Sverre, men han rømte sin vei (…)”. Detaljene rundt 

Brynjolvs død kan være tatt med for å markere slutten på gammel fiendtlighet mellom de to 

mennene, og på Ilevollene som på Færøyene kom Sverre seg unna med nød og neppe. Her ser 

vi igjen et eksempel på hierarki i voldsskildringen. På samme måte som voldsutøvere og 

voldsofre blir konkret skildret først når volden utføres av eller mot en stormann, blir volden 

langt mer detaljert når den utføres eller rettes mot en stormann. Stormennenes sår og skader 

skildres detaljert, mens vold mot hærmenn blir nøkternt og objektivt skildret.  
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Et tredje eksempel på detaljerte voldsbeskrivelser i Sverres saga finner man i ett av 

birkebeinernes mange slag mot bønder: ”Birkebeinene drev de flyktende ut over isen og felte 

mange, for de fleste av birkebeinene hadde brodder under skoene, men de som rømte, hadde 

bare sålene, og isen ble sleip av blod.” Ellers markerer skildringene fra dette slaget seg ut med 

rikholdige språklige virkemidler som sammenlikninger, metaforer og underdrivelser i stedet 

for konkrete beskrivelser – trolig etter inspirasjon fra den norrøne skaldediktningen: 

”Birkebeinene ga dem noen skulderklapp som ikke var så myke, og fulgte etter dem inn mot 

landet. Det falt en mengde av bøndene der, og de ble liggende utover isen.” Og videre: 

”Birkebeinene løp mot dem og ga dem hugg med en gang (…), så at Tønsberg – mennene ble 

liggende igjen så tett som tare.” 256  

 Et interessant aspekt ved de få detaljerte skildringene av vold som forekommer i 

sagaen er at de i stor grad beskriver vold mot ansikt, hender og føtter. Dette aspektet er også å 

finne i den religiøse samtidslitteraturen hvor ulike synder straffes med tortur rettet mot disse 

kroppsdelene.257 Ved flere anledninger skildrer sagaforfatteren konkrete skader i ansikt eller 

hals: I slaget på Kalveskinnet i 1179 hogg en hardt skadet Erling Skakke Ossur prest tvers 

over ansiktet ”så det ble et stort, stygt sår”. Birkebeineren Bengeir trer fram fra anonymiteten 

når han hugger etter en engelskmann i birkebeinernes angrep på Oslo i 1197: ”(…) hugget 

traff ham under nesen og ødla kjaken og skar noe av den”, og i Sverres kamp om berget i 

Tønsberg i 1202 beskrives Viking Vevnes død detaljert: ”En dag traff baglene en ribbald med 

pil så han døde. Ribbaldene skrek opp da de så det (...). Og det varte ikke lenge, så skjøt en av 

dem Viking Vevne så han fikk bane, pilen traff han i strupen på venstre side. Han hadde vært 

en stor hærmann.”258   

Også detaljerte skildringer av vold rettet mot hender og føtter er å finne i sagaen. Etter 

striden mellom gjester og kong Magnus` hird i Bergen julen 1181, straffet kongen lederne 

blant ”gjestene” som stod bak angrepet: ”(…) han lot hugge hender eller føtter av noen, og 

noen mistet livet.”259 Til sist kan det også nevnes at sagaen skildrer blod flere ganger 

detaljert. Blodige skipsdekk og is som var sleip av blod, er allerede nevnt ovenfor, og i s

på Jonsvollene virker det som om sagaforfatteren har behov for å understreke at også Sver

deltok aktivt i strid: ”Da de var ferdig med å jage de flyktende, red kong Sverre bort til hæren, 

laget 

re 
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og spydet hans var blodig til helt opp på skaftet, så det hadde rent blod utover hendene 

hans.”260 

Volden som kommer til syne i Sverres saga er altså stort sett politisk motivert. 

Skildringene av vold og voldsomheter er i liten grad detaljert beskrevet, i alle fall i forhold til 

den store mengde konflikter som skildres. Videre bærer voldsskildringene preg av en 

upersonlig og lite konkret beskrivelse av voldsutøver og voldsoffer. De få voldshandlingene 

som blir detaljert skildret, er sentrale for handlingsforløpet eller rettet mot sentrale aktører i 

sagaen.  

Som nevnt innledningsvis er hovedmålet for masteroppgaven å studere 

middelalderkirkens holdninger til vold og voldsutøvelse. Med dette som bakgrunn er det 

derfor interessant å studere hvordan kirkens syn på vold kommer fram i Sverres saga.  

 

 

4.3 Kirkens holdninger til vold i Sverres saga 
 

”Da sa biskop Nikolas: Hvorfor går du ikke i land, Sverre? 

Vil du ikke slåss nå, din gudsfornekter? (…) Her skal jeg vise 

deg håndlinet mitt - og så holdt han opp skjoldet – her har jeg 

den mitra og stav som jeg skal bære på pavens bud, og det er 

stålhue og sverd. Disse selvsamme våpen skal jeg bære helt 

til du er drept eller drevet fra land og rike.”261 

 

Biskop Nikolas` ord i sitatet ovenfor illustrerer godt kirkens holdninger til vold i Sverres 

saga. Innledningsvis gjorde jeg rede for en mentalitetshistorisk tilnærming og problemer 

knyttet til forståelsen av tidligere tider og fortidens mennesker. I vår moderne verden forstår 

vi kirken som en fredsforkynnende institusjon som tar avstand fra vold og tortur. I 

høymiddelalderen var bildet annerledes; kirken var en pådriver i krigføringen mot Sverre, og 

geistlige på alle nivåer var indirekte eller direkte involvert i kamphandlinger, plyndring og 

tortur. Grunnlaget for striden mellom Sverre og kirken var et resultat av rettighetene kirken 

hadde oppnådd etter opprettelsen av den norske kirkeprovinsen i 1152 og gjennom 

tronfølgeloven av 1163. For Sverre var målet å bevare kongemakten og i neste instans å 

gjenvinne den kongelige kontroll over kirken, mens for kirken var målet å opprettholde 
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rettighetene fra 1152 og 1163. Og som vi skal se, var kirken villig til å gå langt for å bevare 

sine rettigheter.262  

 

På hvilken måte kommer kirkens holdninger til vold til syne i sagaen? 

Da Sverre reiste seg mot kong Magnus Erlingsson reiste han seg samtidig mot erkebiskop 

Øystein Erlendsson og dermed også kirken. I løpet av sin regjeringstid kjempet Sverre mot to 

erkebiskoper, etter hvert alle biskopene i landet og sist, men ikke minst, paven selv. Det som 

er påfallende når man studerer kirkens holdning til vold slik den blir skildret i Sverres saga, er 

hvor aktiv kirken var i stridighetene, først indirekte så direkte. Det er rom for å hevde at det 

fant sted en holdningsendring til vold hos kirken i perioden 1177-1202. Denne 

holdningsendringen kommer best til syne når man tar utgangspunkt i de tre av kirkens menn 

som stod hardest mot Sverre og birkebeinerne; erkebiskop Øystein, erkebiskop Eirik og 

biskop Nikolas. 

Erkebiskop Øystein var altså med stor sikkerhet mannen bak formuleringene i 

tronfølgeloven av 1163.263 Som vi har sett truet tronfølgeloven med å bannlyse den som reiste 

kongekrav mot Magnus, og i tillegg ble alle som falt i kamp mot opprørere, bannlyste og 

fredsforstyrrere lovet paradisets lønn.264 Disse bestemmelsene kan det virke som om 

erkebiskopen tok alvorlig, og allerede tidlig (antagelig før 1179265) lyste han Sverre i bann. 

For Øystein var Sverre en trussel mot den samfunnsordningen som etter 1163 var innført i 

landet, og av den grunn også en trussel mot den posisjonen kirken hadde fått i samfunnet. 

Erkebiskop Øystein støttet Magnus helt til kongens fall i 1184, men han deltok selv i liten 

grad direkte i stridighetene. Enkelte ganger lot han riktignok sin hird delta i kamper mot 

birkebeinerne, som i slaget ved Hattehammeren i 1178 da han lot skipet sitt føre mot Sverre, 

men i større grad markerte Øystein seg indirekte ved å åpent støtte kong Magnus. I slaget på 

Ilevollene i mai 1180 var erkebiskopen med i hæren til Magnus. Heklungene ble beseiret, og 

kong Magnus flyktet til Danmark. Erkebiskop Øystein flyktet til England hvor han ble 

værende i tre år. Etter årene i eksil kom Øystein igjen til Norge i 1183. Han fortsatte sin 

indirekte kamp mot Sverre og birkebeinerne blant annet ved å nekte å krone Sverre. Sverres 

saga forteller riktignok at kongen og erkebiskopen ble forlikte i 1183, noe som virker lite 

sannsynlig i og med at kong Magnus fremdeles var i live, og også mot slutten av 

erkebiskopens liv forteller sagaen om forsoning og innrømmelser fra Øysteins side: ”(…) og 
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da de skiltes, ba erkebispen kongen tilgi ham alt, at han hadde stått i mot ham den tid da 

striden mellom kong Sverre og kong Magnus sto på. De ble forlikt og tilga hverandre alt som 

før hadde vært mellom dem.” 266 Sverre talte senere i Kristkirken om hva som ble sagt: ”(…) 

han fortalte om sin siste samtale med erkebiskopen, og sa at erkebiskopen hadde medgitt at 

han hadde vist ham større uvilje enn han visste var rett for Gud (…).267 At erkebiskop Øystein 

skulle ha kommet med slike innrømmelser overfor sin fiende, virker lite troverdig. Og heller 

ikke etterfølgeren han utpekte, erkebiskop Eirik Ivarsson, vitner om et ønske om forsoning og 

tilgivelse.  

Om Øysteins kamp mot Sverre kan sies å ha vært indirekte, markerer erkebiskop Eirik 

Ivarsson et vendepunkt. Vendepunktet i kirkens holdning til Sverre kommer til syne i Eiriks 

prekenen etter at han vendte hjem fra Roma hvor han hadde blitt vigslet av paven. Straks han 

kom tilbake til Nidaros, tok Eirik opp konflikten: ”Han preket fra koret med harde ord mot 

birkebeinene, og mange av kongsmennene ble snart utilfredse med talen hans, og det ble ikke 

noe godt forhold mellom ham og dem.”268 Sverre var i mot oppnevnelsen av den nye 

erkebiskopen og ”talte sterkt i mot han”, og i den påfølgende striden med Eirik avviste han 

alle krav om kirkelig autonomi. Stridsspørsmålene var mange, men Sverres saga unnlater et 

punkt som muligens viser stridens kjerne.269 I et brev til paven skriver Eirik at Sverre hadde 

fremmet krav om å bli kronet av erkebiskopen, noe erkebiskopen nektet fordi Sverre allerede 

var bannsatt. Dette er med på å gi striden mellom Eirik og Sverre et institusjonelt preg.270 Det 

ville være et klart brudd på kirkens retningslinjer å krone en som hadde vært bannsatt.  

Men i tillegg til denne indirekte vinklingen hadde striden også en mer direkte side. 

Eirik hadde allerede som biskop vist seg som en støttespiller for Magnus Erlingsson og 

erkebiskop Øystein. Da Magnus kom til Stavanger etter slaget ved Nordnes i 1181, ble han 

tatt godt i mot av Eirik: ”(…) og han egget ham til å dra tilbake til Bergen igjen (…). Kongen 

likte godt dette rådet; biskop Eirik samlet alle de folk han kunne få tak i og stilte selv sine 

huskarer.”271 Her kommer den mer direkte striden godt til syne; erkebiskopen er aktiv og 

egger Magnus til å reise tilbake til Bergen. I tillegg stiller han altså sine egne huskarer til 

disposisjon.  
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Striden mellom Sverre og Eirik var altså gammel, og den nådde et høydepunkt i striden om 

størrelsen på erkebiskopens hird. At kirken hadde offensive holdninger til vold, kommer godt 

til uttrykk i Sverres saga når kongen sier: 

 

Erkebiskopen trenger ingen hird eller hærmann eller skip. (…) Og vi birkebeiner kan 

godt minnes at vi syntes det var nokså hardt mannskap om bord på det skipet 

erkebiskopen lot legge mot oss på Hattehammeren. Likedan da vi var i Bergen og gikk 

mot skipene der, da var folkene på erkebiskopens skip og hans sveit fortere til å ta til 

våpen og slåss enn kongsmennene.272 

 

Alt i 1190 ble situasjonen så tilspisset at erkebiskop Eirik flyktet fra landet som sin 

forgjenger. Eirik flyktet til Danmark og fra utlandet lyste han på nytt bannet over Sverre. Kort 

tid senere ble erkebiskopen syk og mistet synet. 

 I Eiriks eksil tok oslobiskopen Nikolas Arnesson opp konflikten med Sverre. Akkurat 

som Sverre var i mot oppnevnelsen av Eirik som erkebiskop, var han også i mot at Nikolas 

skulle bli biskop i Stavanger: ”Da var alle enige om å velge til biskop i Stavanger Nikolas 

Arnesson, sønn av Arne kongsbror på Stovreim (…). Kong Sverre talte imot det.”273 Nikolas 

ble likevel biskop, i Oslo, og med han peker striden mellom konge og kirke seg ut som åpen 

og direkte. At kirkens menn hadde støttet Magnus Erlingsson mot Sverre, var kjent nok, men 

med biskop Nikolas ble kirken en pådriver i kampen mot birkebeinerne. Nikolas blir regnet 

som en av bakmennene for øyskjeggenes reisning i 1193 og samordnet snart hele den 

kirkelige-verdslige motstanden mot Sverre i Norge.274 Da biskop Nikolas i samråd med 

erkebiskop Eirik sommeren 1196 reiste baglerflokken, stod kirken fram som en direkte og 

tydelig motstander av birkebeinerne. Kirkens kamp mot Sverre var nå åpent koblet sammen 

med en politisk-militær reisning som skulle vare ut resten av kongens liv.  

Hvis biskop Nikolas skal stå som et bilde på kirkens holdninger til vold i 

høymiddelalderen, er bildet dramatisk. I motsetning til Øystein og Eirik var Nikolas svært 

aktiv i selve kamphandlingene. Jeg har tidligere nevnt brenningen av Bergen i 1198, og et 

annet eksempel er fra Nidaros året før: ”De andre baglene tok øvre veien til broen; 

høvdingene for den flokken var Inge kongsemne, biskop Nikolas og Hallvard fra Såstad.”275 

Flere ganger truet biskopen sine fiender med utsulting, brann og ødeleggelse, ja til og med en 
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prioren i Elgseter kloster ble truet: ”Så gikk biskop Nikolas og hans menn til Elgeseter og 

tvang prioren og kannikene til å slåss på baglenes side, ellers ville han brenne klosteret.”276 I 

Trondheim gikk det til slutt nesten galt for den aktive krigerbiskopen da birkebeinerne rodde 

mot skipet hans: 

 

Da biskop Nikolas så dette, ba han sine menn legge seg på årene og ro unna så fort de 

kunne – ”jeg skal gi dere kjortelklede, både grønt og rødt, om dere ror fort. Ser dere 

ikke at fienden løper etter oss som gal! Det er som skuten vår ligger helt stille!” 

Dermed styrtet han ned fra løftingen og fór fremover på skipet, luen føk av hodet på 

ham og over bord. Biskopen ropte enda en gang til sine menn og sa: ”Kjemp godt nå. 

Det er meg de er ute etter!” 

 

Biskopen kom seg unna, men luen hans havnet i birkebeinenes hender og ”den hadde de lenge 

som seiersmerke.”277  

Kirkens holdninger til vold i Sverres saga bærer altså preg av endring. Sverre ble møtt 

med motstand da han utfordret Øystein Erlendsson og kirkens nye maktposisjon i samfunnet 

etter 1163, men erkebiskopen forholdt seg relativt indirekte til konflikten. Vendepunktet kom 

med erkebiskop Eirik som mer direkte manet til åpen konflikt om politiske stridsemner som 

gjaldt forholdet mellom kongemakt og kirkemakt, og striden nådde et høydepunkt med biskop 

Nikolas som åpent og direkte førte an med ”stålhue og sverd” i kamphandlingene mot Sverre 

og birkebeinerne.  

For å kunne identifisere den politiske volden samt eventuelle endringer i kirkens 

voldsmentalitet gjennom hele høymiddelalderen, er det videre nødvendig å studere i hvilken 

grad dette kommer fram i den senere samtidssagaen Håkon Håkonssons saga. 

 

 

4.4 Voldsmentalitet i høymiddelalderen belyst gjennom studiet av  

Håkon Håkonssons saga 
 

Innledning  

Håkon Håkonsson var sønn av Håkon Sverresson og Inga fra Varteig, og med det kong 

Sverres sønnesønn. Håkon ble hyllet som konge på Øreting i 1217, og på riksmøtet i Bergen i 
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1223 ble hans enerett til å bære kongsnavn stadfestet. Håkons kongelige byrd var allikevel 

ikke uproblematisk. I 1218 måtte hans mor bære jernbyrd for sønnens kongsrett, og nord i 

landet satt Skule Jarl med full styringsrett, alle kongsinntekter og med støtte fra erkebiskopen 

i Nidaros og mange av landets fremste lendmenn. Forholdet mellom konge og jarl ble verre 

mot slutten av 1230-årene, og endte med åpen konflikt og til slutt Skules nederlag i 1240. 

Etter Skules død knyttet Håkon makten sin tettere opp mot kirken, og i 1247 ble han kronet i 

Bergen av en pavelig utsending. I 1260 kom endelig loven som fastsatte enekongedømmet 

med førsterett for eldste ektefødte kongssønn, og med det oppnådde Håkon å bli konge av 

Guds nåde – det som så mange konger før han hadde kjempet for. Konflikten mellom konge 

og kirke var dermed over, og Norge kunne tre inn i sin ”storhetstid”. 

 

Beskrivelser av vold i Håkon Håkonssons saga 

 
”En hirdmann som het Kjetil Staur, og en gjest ved 

navn Eiliv dverg, var i en loftstue, de verget seg 

godt og modig hele natten, en har sjelden hørt om 

to menn som har verget seg bedre. Men ribbungene 

brøt opp huset de var i og stakk spydene inn, og de 

falt der med ære.”278 

 

Håkon Håkonssons farfar, Sverre Sigurdsson, utfordret altså kirken som samfunnsmakt. Som 

vi har sett gikk kirken fra å være en passiv deltaker til en aktiv deltaker i den maktpolitiske 

kampen om Norge i Sverres regjeringstid. I Håkons regjeringstid ser vi at kirken trekker seg 

ut av den verdslige kampen om makten i landet og i langt større grad gjør seg gjeldende som 

en fredsbevarende kraft i samfunnet. Med andre ord kan det skimtes en holdningsendring til 

vold og stridigheter hos kirken i perioden. Det interessante spørsmålet blir da hva som var 

bakgrunnen for denne holdningsendringen, og i tillegg; var kirken alene om å endre sine 

holdninger til vold? I dette delkapitlet vil jeg først undersøke voldsskildringene i Håkon 

Håkonssons saga, og så diskutere kirkens holdninger til voldsomheter slik de kommer fram i 

sagaen. 
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Hvordan skildres volden i Håkon Håkonssons saga? 

Håkon Håkonssons saga vektlegger hendelser i perioden fra Håkons fødsel i 1204 til hans død 

på Orknøyene i 1263. Som Sverres saga er også Håkons saga hovedsakelig en politisk 

skildring av Håkons kamp for makten i Norge og over øyene vest i norgesveldet. Med andre 

ord er volden som skildres knyttet til maktpolitiske formål, og kan derfor kalles for politisk 

motivert voldsbruk.  

Håkons regjeringstid markerer slutten på borgerkrigsperioden i norsk 

middelalderhistorie, men også Håkon måtte kjempe for den politiske makten i landet mot 

ulike opprørsflokker. Slittungene, og den senere ribbungreisingen, var opprørsflokker kongen 

og Skule jarl i fellesskap måtte bekjempe, men den mest alvorlige motstanden mot Håkon var 

Skule jarl og hans vårbelgere. Den politiske voldsutøvelsen kommer av den grunn til syne 

hovedsakelig som åpne krigshandlinger mellom birkebeinere og ulike opprørsflokker, men 

også som straff for sivil ulydighet, to forhold som vi kjenner igjen fra Sverres saga.  

Grunnlaget for Håkons kongsverdighet var ikke problemfritt, men til tross for dette og  

til tross for alle reisningene fram til Skules fall i 1240, er det tydelig at Norge i langt større 

grad enn 100 år tidligere var maktpolitisk stabilt. Faktisk bidro slittung- og 

ribbungreisningene til å viske vekk partiskillet mellom baglere og birkebeinere.279 De store 

fraksjonene som hadde utgjort stammen i baglerreisningen mot Sverre, var nå velforlikte med 

birkebeinerne og sto sammen med sine tidligere fiender bak en konge av sverreætten. 

Reisningene mot denne nye etablerte maktkjernen i samfunnet hadde derfor i langt mindre 

grad muligheten til å lykkes.  

Et annet viktig aspekt som hadde betydning for den maktpolitiske stabiliteten i Norge i 

Håkons regjeringstid, er forholdet mellom kirken og kongen. Kirken som tidligere var 

sverreættens hovedfiende, sto etter hvert bak Håkon og hans kongsverdighet. Dette kommer 

best til syne i tronfølgeutviklingen som i Håkons regjeringstid gikk i retning av et stadig 

klarere definert arvekongedømme.280 For kirken var det viktig å støtte opp om 

arvekongedømmet, ikke bare for å motvirke framtidig innbyrdesstrid, men også for å sikre sin 

posisjon i samfunnet. Denne endringen i forholdet mellom kirke og konge skapte grunnlag for 

en sterkere maktpolitisk stabilitet som varte ut Håkons regjeringstid.281  

Innledningsvis i dette kapitlet ble det redegjort for et skille mellom kong Håkons 

autorisert maktutøvelse, altså en åpen og nødvendig voldsutøvelse, og kongsmotstandernes 
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uforutsigbare og vilkårlig ikke-autoriserte maktutøvelse. Selv om makteliten voldsutøvelse 

blir skildret som nødvendig, er fremdeles vold som straff mot sivil ulydighet et politisk 

maktmiddel. Skule jarl er ikke nådig mot bøndene i Oppland, og som straff for drapet på 

sysselmannen Ragnvald, brenner han bygden: ”Jarlen sa at han ville til Oppland og ta hevn 

for Ragnvald som de hadde drept uten grunn, og han ville brenne bygdene der (…). De brente 

en stor del av bygden; bøndene gjorde ingen motstand.”282 Også Håkon straffer bønder for 

sivil ulydighet, denne gang i Värmland: ” Det ble brent så fullstendig at det ikke sto igjen et 

kott der. I denne bygden hadde de tatt imot ribbungene, og de fleste bøndene var håndgangne 

menn hos Sigurd.”283 

 Utover den politiske volden er det relativt få skildringer av voldsepisoder i Håkon 

Håkonssons saga. Ett unntak er da kongens og jarlens menn kommer i konflikt i Bergen i 

1217:  

 

Det var lite vind, og de la til ved Hattehammeren. Da ble Åsolv og Eiliv uenige om 

hvordan skipene skulle ligge; Eiliv hadde mange mann med seg, og gjestene ville 

tvinge Åsolv ut av leiet, enda han hadde kommet der først. Og så gikk de på hverandre 

med forker og årer først, siden tok begge parter til våpen, og det ble en hard kamp en 

stund, for skipene lå på linje”. 284 

 

Episoden viser oss holdninger til vold blant hærmennene. Volden bærer preg av å være 

spontan, den er med andre ord et resultat av umiddelbar aggresjon, ikke et resultat av planlagt 

eller bevisst voldsutøvelse. I tillegg er det interessant at volden eskalerer; først brukes forker 

og årer, men så snart temperaturen stiger, tar mennene til våpen. Det er kongen selv som må 

til for å roe ned gemyttene. Et annet eksempel på spontan voldsutøvlese er det tidligere nevnte 

drapet på sysselmannen Ragnvald i Folden. Rangvald, som før hadde hatt sysselen på 

Romerike, var en hard mann, og bøndene i Folden ville ikke la seg kue: ”Ragnvald kom til 

tinget med få mann i sitt følge (…). Men da han ville tale, ropte bøndene mot ham og ba ham 

tie; noen trakk sverdet og gikk på ham. Ragnvald ville prøve å komme seg unna, men 

bøndene gikk på og drepte han og såret noen andre.”285 Også denne voldsepisoden virker 

spontan. Riktignok var bøndene i utgangspunktet uvennlig innstilt, men selve drapet fant sted 

etter at noen trakk sverdet og angrep.  
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 En annen form for spontan voldsutøvelse som skildres i Håkons saga, er voldsepisoder som 

skyldes drukkenskap, noe vi kjenner igjen fra Sverres saga. Kong Håkons onkel, Gunnulv, 

blir beskrevet som ” litt ustyrlig når han var drukken”, og i møte med Skule jarls rådmann og 

venn, Eiliv, gikk det galt en kveld: ”Gunnulv trakk sverdet og hugget til Eiliv og tok nesten av 

ham høyre hånd.” Jarlens respons er interessant; ”Jarlen ville gå på Gunnulv, men hirden 

voktet ham.”286 Konflikten trappes opp og en av jarlens menn rådet Skule til å drepe kongen 

og alle hans menn. På denne måten fremstilles Skule og noen av hans menn som positive til 

vold. Jarlen sier selv han ønsket å hevne Eiliv, og først da Åsulv jarlsfrende tok ordet, roet 

gemyttene seg: ”Det vil bli svært stor hevn for en hånd”, lar sagaen Åsulv si, og flere av 

Skules menn vil ikke være med på ”nidingsverk mot kongen, for han var sakeløs.”287 Et annet 

eksempel på vold som skyldes drukkenskap, fant sted i Värmland da Håkons hestekarer drakk 

seg fulle på frossen vin og begynte å sloss: ” (…)14 menn ble såret, og mange ble slått 

fordervet. Det første kongen gjorde om morgenen var å få noen til å slå ned spetaklet. 

Sysselmennene ville straffe bråkmakerne, men kongen tilga dem.”288 I kontrast til Skules 

reaksjon viser Håkon mildhet mot voldsutøverne, og selv om episoden i Sverige ikke kan 

sammenliknes med Gunnulvs angrep på Eiliv, merker vi oss at sagaen tillegger Håkon en mer 

negativ holdning til voldsutøvelse enn Skule. 

Vold som ikke er spontan finner vi også skildret i sagaen. Islendingen Sæmundr 

Jónsson gikk med viten og vilje til angrep på noen nordmenn på Eyrir: 

 

Grunnen, sa han, var at sønnen hans hadde omkommet vinteren før utenfor Stad, da 

forliste Aslak Hauksson der med 6 eller 7 mann. Men Sæmundr mente å vite at 

bergenserne hadde vært lite vennlige mot ham, og at han derfor hadde seilt nordover, 

ikke fordi han hadde lyst til det.289  

 

Episoden vitner om at hevntanken fremdeles stod sterkt på Island, og at Sæmundr kunne 

mønstre 500 mann, viser at volden uansett ikke var spontan. I lys av dette er det dessuten 

interessant å spørre om hevntanken var det eneste motivet bak Sæmundrs stormønstring: Det 

kan jo tenkes at den mektige høvdingen benyttet sjansen til å vise hvilken politisk makt han 

hadde på Island i sin samtid…   
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Hvordan skildres voldsutøver og voldsoffer? 

Tidligere har jeg gjort rede for en hierarkisk struktur i beskrivelsene av voldsutøvere og 

voldsoffer i Sverres saga.290 I Håkons saga finner jeg den samme formen for hierarki. Sagaen 

fremstiller den enkelte aktør i voldshandlingene upersonlig og lite konkret: ”Da skjønte 

birkebeinene at dette måtte være ribbunger og var ikke sene til å hugge; ribbungene vek unna 

nordover stretet, og noen løp utover akrene [sic.]. Der falt 80 ribbunger.”291 Også her ser vi at 

antallet menn som faller blir noenlunde konkret framstilt, mens voldsutøverne og ofrene 

forblir anonyme. Den hierarkiske strukturen kommer til syne når stormenn kjemper eller 

faller. Ved Hovedøya i 1220 angrep ribbungene birkebeinene: ”Gudolv samlet i stillhet folk 

og satte over til Ivar på Hovedøya om natten, han kom uventet og jaget Ivar i land fra skipet 

hans. Det falt mange tapre menn der, Smed Sleppa og Hallvar Kurt av de gamle birkebeinene 

(…).”292 Mange menn falt, men bare de viktigste nevnes. Interessant er det også å se at 

Hallvar Kurt nevnes fordi han var av de gamle birkebeinerne, utvilsomt ment som en 

hedersbemerkelse. Et annet eksempel er da ribbungene ble beseiret utenfor Tønsberg i 1225: 

”(…) der ble det et slag og birkebeinene seiret. Der falt Nikolas Reidarsbror, den største av 

ribbungene, og 100 mann med ham.”293 Over hundre mann falt i kampen, men bare en er 

verdt å nevne. Som et tredje eksempel på den hierarkiske strukturen i sagaen kan 

oppsummeringen etter slaget i Oslo i 1240 være beskrivende: ”En regnet med at det hadde falt 

vel 300 mann, mange gode karer fra Trøndelag: Bård fra Gaustad, sønn til Torstein Kugad, og 

Peter, søstersønn til Ivar, Vilhjalm fra Torgar, Grim fra Sand og mange andre gode menn.”294 

Gode menn nevnes med andre ord ved navn, de vel 300 andre går anonyme ut av sagaen. Det 

sammen mønsteret finner vi igjen senere i sagaen i en trefning mellom birkebeinere og 

ribbunger på øya Ekornholmen i Mjøsa sommeren 1222:  

 

Ribbungene hadde flest folk, og de gikk hardt på. Men birkebeinene verget seg modig, 

og det endte med at birkebeinene seiret, og at ribbungene flyktet. Nesten 200 

ribbunger falt, deriblant disse sveitehøvdingene: Styr prest, Arnolv fra Folvell, Audun 

Østensjø, Torbjørn Rig. Det falt ikke mange birkebeiner.295  
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Igjen ser vi at anonymiteten brytes og individene trer frem; sveitehøvdingenes fall blir 

eksplisitt nevnt, mens vanlige hærmenn forblir anonyme.  

Denne hierarkiske strukturen kan også i Håkons saga sies å være tredelt. Hærmenn 

forblir som nevnt anonyme, mens stormenn som sveitehøvdinger og lendmenn ofte nevnes 

ved navn når de utøver vold eller faller i strid. Likevel utbygger sagaen i liten grad disse 

stormennenes skjebne, noe annet er det når sentrale aktører faller. Drapet på 

slittunghøvdingen Bene prest sommeren 1222 er et godt eksempel på hierarkisk struktur i 

voldsskildringene i Håkons saga:   

 

Samme sommer fikk Arnbjørn Jonsson høre at Bene Skinnkniv var oppe på Romerike 

med stor flokk, og at de gjorde mye ugagn der. Arnbjørn sendte menn opp mot ham, 

det var Helge Fleskhun og de hardeste av karene. De fant Bene oppe ved Øyern-

vannet; han sprang om bord i et skip, men de fikk holdt igjen skipet og drepte nesten 

alle som var på det. Bene hoppet på sjøen og gjemte seg under skipene, så det varte 

lenge før de fant ham. Men han ble da funnet, og der lot Bene sitt liv med liten ære.296 

 

Bene var en av hovedmennene bak slittungenes og ribbungenes reisning mot Håkon og Skule, 

og dermed en sentral skikkelse i sagaens fortelling. Benes død blir derfor langt mer detaljert 

beskrevet enn mennene som falt på skipene, og at han dør lite ærefullt, virker å være viktig for 

sagaforfatteren. Det er interessant at også voldsutøverne blir fremstilt hierarkisk i dette 

utdraget; lederen, Helge Fleskhun, blir navngitt, mens resten av hans flokk blir kun skildret 

som ”de hardeste av karene”. 

 Voldsutøvere og voldsofre blir altså fremstilt hierarkisk i Håkon Håkonssons saga. 

Det er en tydelig tredeling i voldsskildringen; den kjempende hærmannen forblir anonym, 

mens stormenn som sveitehøvdinger og lendmenn blir navngitte, men ikke detaljert skildret. 

De aller mest sentrale personene i sagaen blir derimot konkret og detaljert skildret både når de 

er voldsutøvere og offer for voldsomheter.  

 

Hvor detaljert skildres volden? 

Håkons saga er altså rik på voldsepisoder. Likevel er det slående hvor distansert sagaen er i 

forhold til å beskrive vold og tortur detaljert. Bare unntaksvis lar Sturla Tordsson detaljene 

rundt voldshandlingene komme til syne. Jeg skal diskutere bakgrunnen for dette nedenfor, og 

foreløpig bare nøye meg med å slå fast at beskrivelsen av voldshandlingene i Håkons saga i 
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liten grad er detaljert. En kamp mellom hærmenn, gjester og huskarer i Tønsberg i 1224 

illustrerer dette godt: ”Da han [Håkon] holdt gilde til Trinitatis for sine menn, ble det stort 

oppstyr i byen blandt hirdmenn, gjester og huskarer; 5 av dem falt og mange ble såret. 

Kongen utsatte seg for stor fare for å få skilt dem.”297 Voldsepisoden skildres, men detaljene 

uteblir. Interessant nok er det kong Håkon selv som må til for å roe gemyttene, men selv om 

han utsetter seg for stor fare, blir ikke hendelsen detaljert framstilt. Et annet eksempel på 

manglende konkrete beskrivelser av vold i Håkons saga er ribbungenes angrep i Hedemark i 

1225: 

 

Ribbungene var da alt kommet midt i bygden (…) de drepte alle som var på vei og løp 

til samlingsstedet. De brente to store gårder (…). Da bøndene så at det brente, løp 

noen dit og noen løp til samlingsstedet. Men ribbungene red rundt i bygden og drepte 

hver mann de fikk tak på.298  

 

At ribbungene var voldsomme levner sagaen ingen tvil om, men forfatteren nøyer seg med å 

fortelle at menn ble drept og gårder brent ned, detaljene rundt selve handlingene forblir 

skjulte. 

Som i Sverres saga er unntaket fra den udetaljerte skildringen av volden når 

voldsepisodene får direkte betydning for handlingen eller rettes mot sentrale aktører. Da Skule 

flyktet etter nederlaget i Oslo i 1240, møtte han birkebeinere i Gudbrandsdalen. Skule er en 

svært sentral skikkelse i sagaen, og volden som han utsettes for blir derfor i detaljert 

beskrevet:  

 

Hertugen hadde god brynje og en sterk våpentrøye. Birkebeinene trakk seg tilbake opp 

i lien, og de satte mer enn 20 mann til å skyte på hertugen, skjoldet hans var som det 

hadde bust av piler. Hesten fikk 7 skuddsår så dype at pilene stod i til festet; hertugen 

fikk også et skuddsår gjennom foten ved ankelen.299  

 

Skildringen av angrepet på Skule er nesten overdrevet detaljert. Sagaen lar oss få vite fargen 

og navnet på hesten jarlen red, Skules utrustning blir skildret og selv antall skuddsår hesten 

rammes av blir eksplisitt nevnt i teksten. I dette utdraget aner vi også at sagaforfatterens har 
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latt seg påvirke av den norrøne skaldediktningen når han bruker metaforer som erstatning for 

konkrete beskrivelser; Skules skjold var ”som det hadde bust av piler”. I forlengelse av dette 

må også den hyppige bruken av skaldekvad nevnes. Svært mange av voldsskildringene i 

Håkons saga blir framstilt gjennom skaldekvad i stedet for konkrete skildringer. Her skiller 

Håkon Håkonssons saga seg markant fra Sverres saga.   

Unntaksvis blir også vold mot mindre sentrale aktører skildret detaljert i sagaen, for 

eksempel birkebeineren Bjarne Hest som falt i Oslo i 1240: ”Da ble en av birkebeinene skutt i 

kneet med et kastespyd, og han døde av såret; han het Bjarne Hest og var brorsønn til Kalv 

Svange og Sigurd Skjalge, en uvanlig lovende unge mann. Mange birkebeiner ble såret, og de 

fleste fikk et eller annet men.”300 Selv om Bjarne i liten grad er sentral for sagaens videre 

framstilling, blir hans død i alle fall delvis detaljert beskrevet. Vi får vite at han ble truffet av 

et kastespyd og at såret ble hans bane. Bakgrunnen for dette unntaket er nok, som sagaen også 

forteller, at Bjarne var en uvanlig lovende unge mann av god familie. Tap av slike personer 

var naturligvis til stor skade for høvdingene de kjempet for, noe som også gjenspeiles i 

Håkons saga. De andre birkebeinerne som ble såret var av mindre betydning; de fikk varige 

men, men noe utover dette får vi ikke vite om skadene. Felles for alle detaljerte 

voldsbeskrivelser er altså at de rammer sentrale aktører i sagaen, stormenn eller, som Bjarne 

Hest, personer som utmerker seg på en eller annen måte som person eller i strid. 

 I Sverres saga redegjorde jeg for at de få detaljerte skildringene av vold jeg fant i stor 

grad beskriver vold mot ansikt, hender og føtter. Dette aspektet er også å finne i religiøs 

litteratur som for eksempel martyrlegendene og visjonene, noe som ble nærmere drøftet i 

kapittel to. I Håkons saga er det interessant å se at det samme mønsteret følges, og at 

voldsomheter rettet mot disse kroppsdelene så tydelig blir vektlagt i sagaen, er verdt å legge 

merke til. Baglerne Arnbjørn Jonsson og herr Andres får sine ansiktskader detaljert beskrevet 

i slaget mot slittungene ved Gunnersby i 1217: ”Arnbjørn ble såret, han fikk et stikk i halsen 

rett under øret. Herr Andres ble også såret, det var i kinnet (…).”301  I konflikten nevnt 

tidligere mellom Håkons morbror, Gunnulv, og Skules rådgiver, Eiliv, møter vi konkrete 

beskrivelser av vold rettet mot ansiktet i Skule jarls angrep på en av Håkons menn: ”Da jarlen 

så det, snudde han seg mot Vegard og stakk ham med sverdet; stikket traff ham i kinnet, 

Vegard slo sverdet av seg så det skar seg ut gjennom kinnet.”302 Videre møter vi detaljerte 

skildringer av halsskader i en kamp mellom Skule jarl og ribbungene i 1221: ”Amund Åkav 
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het jarlens merkesmann, han ble truffet av en pil i strupen og døde med en gang. Det ble en 

hard kamp der, for ribbungene verget seg tappert. Gunnar Åsesson og 90 mann med ham 

falt.”303 Det er påfallende at Amunds død blir skildret i detalj, mens Gunnar Åsesson, som må 

kunne sies å befinne seg på samme nivå som Amund i den hierarkiske ordningen, må finne 

seg i å få sin død lite konkret skildret. Et siste eksempel på detaljerte skildringer av vold rettet 

mot ansikt, hals og hode finner vi den tidligere omtalte kampen mellom Skule Jarl og 

birkebeinerne i Oslo sommeren 1240. Hertugens mann, Vilhjalm fra Torgar, får tilbud om 

grid fra birkebeinerhøvdingen Ivar Dyre: ”Han [Vilhjalm] svarte: Jeg er ikke så sikker på 

hvem av oss som trenger å få grid av den andre, - og så sendte han en stor stein rett i kinnet på 

Ivar. Da sa Ivar: Når du selv vil ha det verste, så skal du får det. Vilhjalm ble felt.” 304 

Avslutningsvis er det fristende å la Skule selv få ordet. Da han kom ut av Elgeseter kloster 

med et lite skjold foran ansiktet på sin dødsdag den 24.mai 1240, sa han: ”Hugg meg ikke i 

ansiktet, det er ikke skikk å gjøre det med høvdinger! Nå brukte de våpen på hertugen og alle 

som gikk ut sammen med ham (…).”305 Skules ord forteller oss noe om samtidens holdninger 

til vold rettet mot ulike kroppsdeler. For en stormann var det viktig å ta seg godt ut selv på 

dødsleiet, og sagaenes vektlegging av kongers ansikt og utseende bygger opp under denne 

oppfatningen. 

 Flere ganger blir vold rettet mot føtter og hender detaljert beskrevet i Håkons saga. I 

ribbungenes angrep på kongens og jarlens menn på Hovedøy i 1221, berget sysselmannen 

Håkon Kåvis seg så vidt unna med livet i behold: ” (…) Håkon Kåvis hadde gått opp i byen, 

han hoppet i sjøen, ble skutt i foten og dratt i bord i et skip. 4 mann av birkebeinene ble 

drept.”306 I samme episode i kampen mellom Vilhjalm fra Torgar og Ivar Dyre som nevnt 

ovenfor, kommer grunnen til at Vilhjalm nekter å ta i mot grid fram: ”Men når han ikke ville 

ha grid, var det fordi han alt var såret, hælen var hugget av ham.”307 Et siste eksempel kan 

hentes fra ribbungenes overfall på birkebeinerne ved Eidsvoll i 1227: ”Der falt de fleste av 

ribbungenes beste menn, og mange av birkebeinene ble såret. Ivar bonde fikk et sår i foten så 

at han alltid gikk halt siden.”308 Selv om Ivar bonde berget livet, blir altså interessant nok 

fotskaden hans beskrevet, mens ribbungenes beste menn og andre birkebeinere faller uten at 

sagaforfatteren skildrer deres fall nærmere. 
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Også vold rettet mot hender skildres konkret i sagaen. I trefningen mellom birkebeinerne og 

Skule ved Ringebu kort tid etter kampen i Oslo i 1240, møter vi detaljerte beskrivelser av 

håndskader:  

 

Åsvard Harm het en av vårbelgene, han ville ta klærne av Ivar Hjalmhaus; mens han 

holdt på med det kom Arne Låge til som bar merket for Peter hertugssønn. Han trodde 

Ivar var mindre såret enn han var og hugget til ham; men han traff Åsvard i hånden 

med hugget og tok hånden nesten av.309 

 

Her er riktignok ikke volden rettet mot Åsvards hånd, skaden skyldes et uhell, men at en saga 

som gjennomført viser et distansert forhold til konkrete voldsskildringer stopper opp og 

skildrer skaden, er likevel interessant. Også i den mye omtalte episoden mellom Håkons 

morbror, Gunnulv, og Eiliv finnes det et interessant eksempel på skildring av vold rettet mot 

hender: ”Gunnulv trakk sverdet og hugget til Eiliv og tok nesten av ham høyre hånd.”310 

Interessant er det også å merke seg Åsulv jarlsfrendes ord da jarlens menn egger Skule til å 

angripe kongen: ”Det blir svært til hevn for en hånd,” lar sagaen Åsulv si, og med hans ord 

roer jarlsmennene seg. Igjen er det først og fremst viktig å notere seg at volden mot Eilivs 

hånd konkret blir skildret i motsetning til andre former for vold og skader som opplagt må ha 

florert, i og med at sagaen i stor grad handler om ulike former for konflikter.  

  

Voldsskildringene i Håkon Håkonssons saga kan i likhet med voldsskildringene i Sverres 

saga sies å være i hovedsak politisk motiverte. Volden kommer til syne i kamper mellom 

Håkon og Skule samt ulike opprørsflokker som reiste seg mot den etablerte makteliten i 

samfunnet. Utover politisk motivert vold finner jeg få eksempler på voldsbeskrivelser i 

sagaen. Volden som skildres skyldes som regel drukkenskap og bærer preg av å være spontan. 

Videre er det få detaljerte skildringer av vold, og voldsskildringene bærer preg av en 

hierarkisk inndeling. Fra å studere volden som skildres i Håkons saga, er det naturlig i 

henhold til problemstillingen å fokusere nærmere på kirkens holdninger til vold i Håkon 

Håkonssons saga. 
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4.5 Kirkens holdninger til vold i Håkon Håkonssons saga  
 

”Skule jarl lot fengsle en islending som hadde vært hos 

Sigurd, det var Andres Þorsteinsson (…); jarlen mente at 

han vel visste hvor Sigurd var. Andres ville ikke si noe, og 

så lot jarlen ham henge. (…) Gudmundr (Arason) biskop (i 

Hólar, Island) var i byen der da; han ga jarlen mange harde 

ord fordi han hadde tatt livet av Andres (…).”311 

 

Den islandske biskopen Gudmundrs ord i utdraget over vitner om en markant endring i 

kirkens holdninger til vold fra Sverres saga til Håkons saga. Fra å være en pådriver i 

krigføringen mot Sverre med mange geistlige indirekte eller direkte involvert i 

kamphandlinger, blir kirken og geistlige i Håkons saga framstilt som fredsbærere og 

voldsmotstandere. Derfor blir det interessant å spørre; hvordan kommer kirkens holdninger til 

vold til syne i Håkons saga, og hva er bakgrunnen for kirkens tilsynelatende endrede 

holdning? Disse spørsmålene danner utgangspunktet for dette delkapitlet. 

 

På hvilken måte kommer kirkens holdninger til vold til syne i sagaen? 

Tidligere har jeg gjort rede for en holdningsendring i kirkens holdninger til vold i perioden 

1177-1202. Med utgangspunkt i tre av kirkens menn som stod hardt mot Sverre og 

birkebeinerne, erkebiskop Øystein, erkebiskop Eirik og biskop Nikolas, redegjorde jeg for en 

holdningsendring fra en indirekte involvering til en direkte involvering i voldshandlinger. 

Bakgrunnen for holdningsendringen var politisk fundamentert med utgangspunkt i kirkens 

kamp for å bevare sin posisjon i samfunnet gitt gjennom kroningen av Magnus Erlingsson i 

1163. I Håkon Håkonssons saga møter vi altså en helt annen holdning til vold fra kirkens 

side. Her framstår kirken og kirkens menn som fredsbevarere og sentrale aktører i 

forliksforsøk mellom stridende parter. Et godt eksempel på den utbredte innsatsen kirken 

gjorde for å bevare freden i landet, kan hentes fra erkebiskop Peters og Skule jarls forsøk på å 

få til et forliksmøte mellom kong Håkon og Sigurd Ribbung i 1226. I brevet bruker 

erkebiskopen sterke virkemidler: ”I dette brevet stod det at kong Håkon skulle forlike seg med 

Sigurd Ribbung; erkebiskopen lyste hver den i bann som voldte noen ufred før det var prøvd 

med et forliksstevne.” Erkebiskopens trussel om bannlysing av de som bryter freden før 

forliksmøtet, var virkningsfull. Da birkebeinerne kom over ribbungene i Oslo, lot de være å 
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angripe: ”Birkebeinene hadde vunnet en lett seier om de hadde seilt dit inn, men de sa at de 

ikke ville utsette seg for erkebiskopens bann og jarlens vrede.” 312 Kirkens forsøk på å bevare 

freden i landet kommer igjen til syne da forholdet mellom Håkon og Skule begynte å bli 

fiendtlig. Den nye erkebiskopen, Sigurd, viser sin holdning til åpen strid da han fikk høre om 

gryende ufred mellom konge og jarl: ”Erkebiskop Sigurd ba enda en gang kongen om at han 

skulle sende brev og bud til jarlen for at freden skulle holde, for erkebiskopen mente å ha hørt 

at det var like ved å bli ufred i Viken”.313 Budet ble sendt, interessant nok var det geistlige 

som var budbringere, og jarlen ble ”mer medgjørlig til sinns.” Sagaen forteller også noe 

senere om erkebiskopens iherdige innsats for å bevare freden i Norge. I Bergen sensommeren 

1236 ble det holdt et nytt forliksmøte mellom konge og jarl: ”Det ble nå meklet mellom dem, 

det var erkebiskop Sigurd som mest var skyld i at de ble forlikt.”314 Et siste eksempel som 

viser kirkens innsats for å få en fredelig løsning på konflikten mellom Håkon og Skule, kan 

hentes fra et møte mellom kongen og erkebiskopen i Bergen i 1238: ”Erkebiskopen sa at folk 

syntes det så stygt ut nå med mindre kongen fant en utvei. Så ble det avgjort at erkebiskopen 

skulle sette grid mellom partene vinteren over.”315  

Det er mange interessante trekk ved de geistliges forsøk på å bevare freden. Fremdeles 

er involveringen fra kirkens side i verdslige konflikter påtagelig, men den er annerledes enn 

tidligere. I kontrast til biskop Nikolas som åpent og direkte førte an med ”stålhue og sverd” i 

kampen mot Sverre, kan nå kirkens involvering i Håkons saga i langt større grad sies å være 

fredsbevarende. Kirken er fremdeles aktiv, men altså på en helt annen måte enn tidligere; 

kirken har gått fra å være en ”voldsfremmer” til en ”voldshemmer”. Likeså interessant er 

denne holdningsendringen til vold en kontrast til den økende graden av voldsforherligelse i 

den religiøse litteraturen i perioden. Forholdet mellom kirkens holdninger til vold i verdslige 

sagaer sammenliknet med kirkens holdninger til vold i religiøs litteratur står dermed i sterk 

kontrast til hverandre, noe jeg kommer tilbake til senere i denne undersøkelsen.  

 Men kirkens holdninger til vold kommer til uttrykk i Håkons saga på flere måter enn 

gjennom forliksforsøk. Fremdeles er geistlige aktive i den maktpolitiske kampen i landet, om 

enn som nevnt i mye svakere grad enn før. For det er en tydelig endring: I stedet for å være 

aktive pådrivere i strid, viser kirkens menn en tydelig motvilje mot vold. Selv biskop Nikolas 

satte seg til motverge da Skule jarl ønsket å benytte biskopens skip i kampen mot ribbungene: 

”Han [Skule] ba biskop Nikolas om å få låne skipet hans, ”Skjeggen”, men biskopen ville 
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ikke låne ham det og truet med bann hver den som tok St. Hallvards skip.”316 Riktignok måtte 

Nikolas bøye seg for jarlens argumentasjon og låne ut skipet, men motviljen er tydelig. 

Samme Nikolas viser også at han deltar i det maktpolitiske spillet, i alle fall indirekte, da han i 

1225 ble avslørt som utro mot kongen: ”Biskop Nikolas var i Oslo, og han sendte bud om at 

han ville prøve å få i stand et forlik mellom ribbunger og birkebeiner. Det ble også funnet et 

brev som viste at biskopen ikke holdt sin troskap mot kongen fullt ut, slik som han hadde 

lovet.”317 Begge eksemplene viser at Nikolas med sin fortid som en av birkebeinernes 

hovedfiender, ikke helt klarte å gi slipp på støtten til birkebeinernes fiender. Men det er 

likevel en sentral forskjell fra tidligere; nå bærer deltagelsen hans preg av passivitet i større 

grad enn aktivitet.  

 Det er ikke kun hos biskop Nikolas at motviljen mot Håkon er tydelig å se. Håkon var 

av sverreætten, og det er tydelig at kirken var tidlig skeptisk til Håkons kongsverdighet. Som 

nevnt innledningsvis i dette kapitlet støttet erkebiskopen i Nidaros åpenlyst Skule Jarl, og 

først da Håkons mor, Inga fra Varteig, bar jernbyrd for å bevise sønnens kongsrett, godtok 

kirken Håkons kongsverdighet. Året etter at Håkon ble hyllet som konge på Øreting i 1217, 

skildrer sagaen en reise Håkon og Skule gjorde sammen til Trondheim i påsken 1218. Møtet 

mellom kongen og erkebiskop Guttorm illustrerer forholdet kirken hadde til Håkon på en god 

måte: ”Det ble ikke ringt med kirkeklokkene da de kom, og erkebiskopen ville ikke møte 

kongen med prosesjon. Og da de møttes, viste erkebiskopen kongen ingen vennlighet. Men 

jarlen og erkebiskopen møttes hver dag, og de var de beste venner.”318 Det sammen gjentok 

seg noen dager senere, og birkebeinerne ”syntes de ble vanæret på alle måter”. Da kong 

Håkon tok opp forholdet med erkebiskopen, svarte han: ”Dette er ikke bare mitt påfunn, alle 

vi biskoper er enige om det (…). Grunnen er at vi har hørt si det kan være tvil om at De er 

sønn av kong Håkon [Sverresson].”319 At alle biskopene var enige om tvilen rundt Håkons 

kongsrett, forteller oss at kirken fremdeles hadde et anstrengt forhold til sverreætten. Sagaen 

lar riktignok erkebiskopen komme med innrømmelser i et møte med Håkon i 1222: ”En gang 

spurte kongen hvorfor erkebiskopen var så lite vennlig mot ham da han var barn. 

Erkebiskopen svarte at det var andre som var skyld i det like mye som det var vond vilje fra 

hans side. Kongen fikk nå vite sannheten.”320 Men inntrykket jeg har om at kirkens motstand 

mot Håkon hadde røtter tilbake til konflikten med Sverre, står fremdeles fast, og at sagaen 
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forblir kryptisk og bare nevner at kongen nå ”fikk vite sannheten”, bare underbygger dette 

inntrykket.  

Det er interessant å studere styrkeforholdet mellom kirke og kongemakt i årene som 

følger etter at Håkon ble hyllet som konge i 1223. Allerede året etter merker vi oss at kongen 

får viljen sin i valget av ny erkebiskop etter Guttorm. Korsbrødrene i Nidaros hadde valgt 

Sigurd, tidligere abbed i Tautra, som ny erkebiskop. Håkon var i mot dette, og i samråd med 

biskop Nikolas fikk de gjort om valget fra Sigurd til Peter fra Hustad. Sagaen lar oss få vite 

hovedgrunnen til kongens motstand mot den nyvalgte erkebiskopen: ”Dertil kom at han 

[Sigurd] ikke var noen god venn av kongen.”321 I henhold til oppgavens omfang vil jeg ikke 

gå nærmere inn på forholdet mellom konge og erkebiskop, og heller ikke sammenlikne 

kirkens rettigheter i tronfølgelovene av 1163 og 1223, men det er interessant at kirken under 

Håkons regjeringstid velger å innfinne seg med at kongen involverer seg i utnevnelsen av 

erkebiskoper.  

En viss uvilje mellom erkebiskop og konge ser vi også senere da erkebiskop Sigurd 

tok i mot Håkon i Trondheim: ”Erkebiskop Sigurd og korsbrødrene gikk kongen i møte og 

hilste han velkommen. Men han syntes han kunne merke at ikke alle mente det de sa.”322 Som 

nevnt ovenfor var det lite vennskap mellom Sigurd og Håkon, men uviljen kan også tolkes dit 

hen at Håkons forhold til Skule på denne tiden hadde brutt sammen, og at det igjen var ufred i 

landet. Dette var i så fall imot kirkens nye rolle som fredsbevarer, og derfor viste 

erkebiskopen kongen liten vennlighet. 

I Håkons saga kan man altså ane en holdningsendring i kirkens forhold til vold. Fra å 

være en aktiv stridspart i åpen kamp mot kongemakten, opptrer kirken utover på 1200-tallet 

som en forliksforkjemper og fredsbevarer. Fremdeles kan vi ane at kirken og geistlige var 

aktive i den maktpolitiske kampen i landet, men i motsetning til i Sverres saga viser kirkens 

menn i Håkons saga en tydelig motvilje mot vold. Kirkens negative holdning til sverreætten er 

fremdeles synlig i sagaen, men i stadig større grad lar kirken seg innordne under 

kongemakten. Denne innordningen bør ikke nødvendigvis være et tegn på at kirken 

underordnet seg kongemakten. I boka From Gang Leader to the Lord`s Anointed peker Sverre 

Bagge på et interessant aspekt ved hvordan Håkon framstilles i sagaen.323 Bagge hevder at 

Sturla Tordsson skaper et idealisert bilde av Håkon som konge. Kongen som person er i følge 

Bagge mindre sentral enn for eksempel i Sverres saga, det er kongens rolle eller funksjon som 
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er det sentrale for Sturla Tordsson. Den nye kongerollen er basert på den kristne 

kongsideologi (rex iustus), og er dermed interessant i denne sammenheng fordi den kan 

forklare hvorfor kirken i større grad lot seg innordne kongsmakten i forhold til tidligere. Den 

nye samfunnsstrukturelle funksjonen kongen opptrer i er i tråd med kirkens forståelse av 

kongens posisjon i samfunnet, og dermed faller behovet for å utfordre kongsmakten bort. 

Kirken setter seg til motverge først når brudd på rex iustus -idealet forekommer. Et eksempel 

på dette er da Skule tok seg til rette og lot seg hylle som konge i Trondheim senhøsten 1239. 

Skules menn bar ut Hellig-Olavs skrin mot korsbrødrenes vilje:  

 

Da sira Øystein [korsbror] så det, gikk han foran høyalteret og sa: ”Vi vil at alle skal 

vite at vi lyser bann over alle som bærer ut skrinet uten at vi brødre samtykker! Peter 

[hertugens sønn] svarte: Vi synes dette er som om du bød oss en drikk mjød. Vel talt! 

Ta ned skrinet og bær det ut!324  

 

I kontrast til denne kroningen, står kroningen av Håkons sønn, Håkon unge. Denne kroningen 

brøt ikke rex iustus – idealet, og kirken kunne derfor stille seg bak handlingen:  

 

Da ble kong Olav den helliges skrin båret ut, og likeså det korset hvor en splint av 

Lignum Domini [d.e. Herrens korstre] er gjemt (…). Erkebiskop Sigurd og alle de 

beste menn fra Trøndelag var til stede, den unge kongen svor eden ved kong Olav den 

helliges skrin etter rett sedvane.325 

 

En tydelig endring i kirkens holdning til vold har altså funnet sted når vi sammenlikner 

Sverres saga og Håkon Håkonssons saga. Kirken står på 1200-tallet fram som en 

forliksforkjemper og fredsbevarer, og først når det forekommer brudd på ”rett sedvane” reiser 

kirken seg mot makteliten i landet. Konfrontasjonen er likevel ikke med ”stålhue og sverd”, 

men heller som i biskop Gudmundrs tilfelle; med ”mange harde ord”.  

Ovenfor har jeg forsøkt å identifisere mentalitetsendringer hos både den verdslige og 

geistlige makteliten i perioden. I henhold til problemstillingen vil det videre være naturlig å 

sette voldsmentaliteten inn i et endringsperspektiv, og drøfte i hvilken grad kirkens bevisste 

forsøk på å skape religiøs angst kan sies å ha skapt varige endringer i middelaldersamfunnet. 
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4.6 Kirken som mentalitetsendrer 
I kapittel 3 redegjorde jeg for et skille mellom kirken som mentalitetsdanner og 

mentalitetsendrer.326 Både Sverres saga og Håkon Håkonssons saga er altså rik på vold og 

voldsbeskrivelser. Likevel er det tydelig å se at kirkens mentaliteter gjorde seg gjeldende hos 

kongene og deres menn. Oppfatningen av et brennende helvete og et himmelsk paradis, troen 

på den heroiske død samt behovet for tilgivelse for sine synder, virker å være internalisert i 

samfunnet. Samtidig er det tydelig at religiøse oppfatninger om kirkens hellighet er 

innarbeidet, og bare unntaksvis, når helligdommer blir skjendet eller svært grove normbrudd 

finner sted, beskrives hendelsene i detalj. På bakgrunn av dette mener jeg å kunne slå fast at 

kirken hadde sterk mentalitetsdannende evne. I både Sverres saga og Håkon Håkonssons saga 

finner man interessant nok også religiøse mentaliteter i ulike deler av befolkningen fordelt på 

alle samfunnslag: Hos samfunnseliten, blant geistlige og også blant aktører utenfor toppsjiktet 

i samfunnet. Det interessante spørsmålet videre blir i hvilken grad kirken kan sies å ha vært en 

mentalitetsendrer i perioden, og kan kirken ha skapt varige endringer innenfor den relativt 

korte perioden som er utgangspunktet for denne undersøkelsen? Jeg har ovenfor redegjort for 

at en endring blant geistliges holdninger til vold kan sees i samtidssagaene, men kan kirken i 

samme grad tilegnes endrende kraft for hele samfunnet? Et annet aspekt som er relevant i 

denne sammenhengen, er i hvilken i hvilken grad religiøse mentaliteter ble internalisert i alle 

samfunnslag, også i periferien... 

Tidligere forskning har altså vist at en holdningsendring fant sted i middelalderen. 

Hovedfokuset har vært rettet mot den verdslige eliten, og konklusjonen har vært at 

mentalitetsendringer i stor grad skyldes den verdslige elitens sanksjonsmuligheter på uønsket 

atferd.327 Kirken har riktignok blitt tilkjennegitt mentalitetsendrende evne, men i mindre grad 

enn den verdslige eliten. Formålet mitt er å studere dette forholdet, og hovedfokuset vil derfor 

være rettet mot kirken som mentalitetsendrer. Gjennom hele høymiddelalderen utviklet kirken 

seg dogmatisk og organisatorisk, og mot slutten av perioden hadde kirken som institusjon 

politisk makt og en organisasjon som strakte seg over hele landet. Kontakten mellom kirke og 

lekfolk var derfor stor, kirken spilte med andre ord en sentral rolle i middelaldermenneskets 

liv, og fra prekestolen kunne prestene i alle landets sokn skape en kollektiv kristen mentalitet i 

middelaldersamfunnet.328 Det var prestene som var bindeleddet mellom kirke og lekfolk, og 

det var disse som var kirkens viktigste ledd når det gjaldt å forme religiøse forestillinger i 
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befolkningen.329 For meg virker det derfor naturlig å anta at mentalitetsendringen som 

tidligere forskning har vist skjedde i perioden, i sterk grad var påvirket av kirken. 

 I norsk historieforskning har det vært en tendens til vektlegging av statens rolle i 

endringen av mentaliteter.330 Johan A. Rygg hevder at middelalderens voldsmentalitet endret 

seg gjennom reaksjoner som en privat voldsutøver møtte fra samfunnsautoritetene ved brudd 

på ulike normer.331 Rygg understreker at staten ikke alene stod for disse reaksjonene, også 

kirken gjennom kirkelig lovgiving og botssakramentet hadde mentalitetsdannende evne. Jeg 

slutter meg til dette resonnementet, men mener det bør utdypes på to områder. For det første 

konsentrerer Rygg seg om samfunnets øvre lag, både på verdslig og geistlig side. I hvilken 

grad samme forklaringsmodell kan sies å gjelde hele samfunnet, også i periferien hvor 

mennesker i svært liten grad var i kontakt med samfunnsautoriteter (utenom kirkens 

representanter), er for meg heller usikkert. For det andre bygger Rygg resonnementet sitt opp i 

tråd med Norbert Elias` teori om en siviliseringsprosess som forklaringsmodell for 

mentalitetsendringer i middelalderen. Å bruke Elias på denne måten er ikke uproblematisk:332 

”Religion (…) never has in itself a ‘civilizing’ or affect-subduing effect. On the contrary, 

religion is always exactly as ‘civilized’ as the society or class which upholds it.”333 På denne 

måten slår Norbert Elias fast at kirken og kristendommen på ingen måte kan tillegges kraft 

eller evne til å påvirke mentaliteter. Som nevnt innledningsvis har Elias blitt kritisert for dette 

synet, men likevel står hans teori om siviliseringsprosessen fremdeles sterkt i norsk forskning. 

For meg virker det som nevnt underlig at kirken med sin lære og med sin tilstedeværelse i 

middelaldersamfunnet ikke skal tillegges mentalitetsendrende evne, og det blir derfor 

vanskelig å kunne bruke Elias` siviliseringsteori som rettesnor i denne masteroppgaven. For 

meg er det derfor mer naturlig å bruke den franske Annales-skolens definisjon av 

mentalitetshistorie. Fernand Braudel lanserte begrepet la longue durèe for å beskrive 

langsomme endringer i menneskers mentalitet, i lys av dette vil jeg i det følgende drøfte 

kirken som mentalitetsendrer i høymiddelalderen.  

 

I hvilken grad kan endring i kirkens voldsmentalitet identifiseres i høymiddelalderen? 

”Kirkens program og tiltak er i så måte såpass fyldig belagt at det er lett å avgjøre i hvilken 

retning den søkte å påvirke samfunnsutviklingen. Vanskeligere er det å avgjøre hvor sterk 
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denne påvirkningen i praksis var”, skriver Knut Helle i Norge blir en stat 1130-1319.334 Helle 

vektlegger forholdet mellom kongemakt og kirke når det gjelder endringsprosessene i 

høymiddelalderen, et syn jeg som tidligere nevnt slutter meg til. Likevel synes det for meg 

tydelig at kirkens betydning for en endring av voldsmentalitet i høymiddelalderen blir noe 

undervurdert.  

Jeg har ovenfor studert kirkens voldsmentalitet i de verdslige samtidskildene Sverres 

saga og Håkon Håkonssons saga og funnet interessante endringer i kirkens holdninger til 

vold.335 Kirkens holdninger til vold i Sverres saga bærer preg av endring. Sverre ble møtt 

med indirekte motstand da han utfordret erkebiskop Øystein Erlendsson og kirkens 

maktposisjon i samfunnet etter 1163. Erkebiskopen og kirken støttet åpenlyst Magnus 

Erlingssons kongsmakt, men likevel deltok Øystein i liten grad direkte i krigføringen mot 

birkebeinerne. Vendepunktet kom med erkebiskop Eirik. Konflikten dreide seg riktignok om 

politiske og i mindre grad ideologiske stridsemner, men likevel er det en helt annen holdning 

som kommer til syne med den nye erkebiskopen. Fremdeles er det ikke åpen væpnet kamp 

mellom samfunnsmaktene, men striden er likevel åpenbar og dramatisk. Høydepunktet i 

striden mellom kongemakt og kirke kom likevel ikke med Eirik, men med biskop Nikolas. 

Nikolas deltok aktivt i kamphandlingene mot Sverre og birkebeinerne, og var hovedmannen 

bak konkrete voldshandlinger mot alle som støttet Sverre. Aller tydeligst kommer dette fram 

da Nikolas brant ned Bergen i 1198.

nye 
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Når det gjelder Håkon Håkonssons saga, er det også interessant å se hvordan kirkens 

holdninger til strid og voldsbruk endrer seg. Kirken står på slutten av perioden fram som en 

forliksforkjemper og fredsbevarer, ikke som en aktiv krigfører i kampen mot sentralmakten. 

Først når det forekommer brudd på rett sedvane reiser kirken seg mot makteliten i landet, ikke 

med våpen i hånd, men tvert i mot med irettesettelser, bannlysninger og protester. Kirken 

framstår som en fredsbevarer i langt større grad enn en aktiv deltaker i strid og 

voldshandlinger. 

Det er flere forbehold som må tas med i betraktningen av resonnementet ovenfor. 

Holdningsendringene jeg har identifisert tar utgangspunkt i enkeltpersoner, kirken som 

institusjon er i mindre grad involvert. Likevel snakker vi om så sentrale geistlige aktører 

(erkebiskoper og biskoper) at deres holdning til vold og konflikt i stor grad må forventes å 

kunne gjenspeile holdningen til andre geistlige i samtiden. Det er også tydelig når vi ser på 
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konsekvensene av brevet fra pave Celestin 3 til erkebiskop Eirik i 1194. Paven stilte seg på 

erkebiskopens side og ga han myndighet til å lyse bann over Sverre så vel som de geistlige 

som støttet kongen. Som en konsekvens mistet Sverre støtten fra høygeistligheten i perioden 

etter, og kirkens menn etterfulgte i stor grad erkebiskop Eiriks oppfordring om å komme til 

Lund hvor han satt i eksil.337 I tillegg er det interessant at pavebrevet i 1194 ga norske 

geistlige utstrakte rettigheter og myndigheter. Ett av privilegiene var at geistlige ble fritatt fra 

krigstjeneste,338 aner vi en holdningsendring i forhold til vold fra det øverste kirkelige hold? 

Et annet forhold som er viktig å nevne, er at kirken ikke bare kjempet en politisk rettet kamp 

mot sentralmakten i landet. Det er også mulig å hevde at kirkens engasjement i borgerkrigene 

bygde på en ideologisk-religiøs idealisme, nemlig et ønske om fred! Kirkens engasjement bør 

derfor ikke sees kun som et uttrykk for institusjonsegoisme, altså en kamp for å oppnå rikdom 

og samfunnsmakt.339 

I den religiøse litteraturen er det også mulig å se endring. Religiøs litteratur var i 

utstrakt grad i bruk i høymiddelalderen, og som tidligere nevnt bygger problemstillingen min 

på en hypotese om at kirken bevisst brukte beskrivelser av vold og tortur til å skape religiøs 

angst for så gjennom denne å disiplinere befolkningen. I den eldste religiøse litteraturen, 

legendene om hellige menn og kvinner, blir vold og tortur skildret konkret og detaljert, noe 

som kan skyldes at sjangeren bygde bro mellom det norrøne verdigrunnlaget og 

kristendommen.340 Utover i middelalderen forandrer imidlertid voldsskildringene seg. I 

homiliene og den eldste visjonslitteraturen framstår voldsomheter i liten grad konkrete og 

detaljerte, men dette endrer seg rundt midten av 1200-tallet. I visjonsdiktningen fra midten av 

1200-tallet blir fokuset på vold og tortur tydeligere og beskrivelsene langt mer detaljerte. Jeg 

har ovenfor hevdet at denne utviklingen tilsvarer kirkens voksende autoritet og etableringen 

av faste dogmer for den kristne tro. Endringen er dessuten en interessant parallell til endringen 

av voldsmentaliteten man finner i verdslige kilder. I tråd med kirkens mentalitetsendring fra 

en aktiv voldsaktør til en fredsbevarer, utvikles og forsterkes fokuset på volden som man 

møter i etterlivet hvis man ikke lever et liv etter kirkens lære. I et slikt aspekt er det også 

naturlig at geistlige endrer voldsmentalitet og opptrer i tråd med budskapet kirken formidler. 

Kampen for kirkens rettigheter både politisk og ideologisk ble med dette ført med 

skremselspropaganda og ikke med ”stålhue og sverd”. 

                                                           
337 Helle.1996:88 
338 Krag.2005:160 
339 Krag.2005:148 
340 Mundal, Else.1995 og Bagge, Sverre.1998.  
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Med andre ord viser kirken både politisk og ideologisk evne til endring. En fruktbar 

tilnærming videre vil være å sammenlikne kirkens mentalitetsendring i forholdet til vold og 

voldsbruk med statsmaktens voldsmentalitet i de samme kildene. Johan A. Rygg konkluderer 

med at voldsmentaliteten hos geistlige aktører i betydelig grad er sammenfallende med 

voldsmentaliteten hos den verdslige elite i Norge og på Island i høymiddelalderen.341 

Forholdene på Island faller utenfor rammen av denne oppgaven, men for Norges del finner jeg 

mangler i resonnementet. Tidligere forskning har, i tråd med Norbert Elias` siviliseringsteori, 

påvist en holdningsendring hos makteliten i Sverres saga og Håkon Håkonssons saga, og 

konkludert med at de verdslige maktenes holdningsendring har skapt endrede 

samfunnsforhold. Først når disse forholdene lå til rette, fikk kirken gjennomslag for sin 

forkynnelse og propaganda.342 Igjen mener jeg kirken blir undervurdert som 

mentalitetsendrer.  For kan det tvert om tenkes at kirken i vel så stor grad som den verdslige 

samfunnseliten viser holdningsendringer? Ett eksempel som støtter en slik iakttakelse er 

aksjonene både Sverre og Håkon rettet mot bygdesamfunn som i større eller mindre grad stod 

i mot sentralmakten. Som nevnt ovenfor var Sverre nådeløs da bondesamfunnet i Sogn viste 

ulydighet.343 Kongen ba riktignok sogningene bøte for ugjerningene sine, men da de nektet, 

viste Sverre ingen nåde og brant ned hele bygda. Interessant er det å se at også Skule og 

Håkon benytter seg av samme straffemetode nesten hundre år senere. Skule jarl var ikke nådig 

mot bøndene i Oppland og brant ned hele bygda, den samme straffen fikk bøndene i 

Värmland føle da Håkon var på straffetokt i øst. Kongenes vold som straff mot sivil ulydighet 

blir riktignok skildret som nødvendig, og bønder som ber om nåde blir i stor grad hørt, men 

fremdeles får jeg et inntrykk av at sentralmaktens reaksjon overfor sivil ulydighet er statisk og 

relativt uforandret til tross for at det nesten skiller 100 år mellom de ulike hendelsene. Også 

Håkons atferd utenfor Norge vitner om hardhet i større grad en mildhet:  

 

Kong Håkon sendte 60 skip inn i Loch Long (…) De [kongsmennene] ødela all bygd 

omkring innsjøen Loch Lomond (…). Det var en mengde øyer i vannet og de ødela alt 

som var på dem (…). Duggals bror Alein gikk tvers over Skotland [sic.] og felte 

mange menn og tok mer enn hundre naut og gjorde det verste hærverk.344 

 

                                                           
341 Rygg.1997. Kapittel 5 
342 Rygg.1997:197 
343 Jfr. min oppgave kapittel 3 og SvS:124 
344 HS: 303 
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 Det er riktignok ikke kongen selv som begår voldshandlingene, men kongsmennene utgjorde 

samfunnseliten og var nært knyttet til kongen (i hvert fall må lederne av krigsflåten ha vært 

nært knyttet til kongen). I henhold til Elias` siviliseringsteori er det å forvente at eliten av 

samfunnet i større grad enn andre viser negative holdninger til voldsbruk, noe utdraget 

ovenfor i liten grad kan sies å formidle. Selv om voldshandlingene foregikk utenlands, må 

kongsmennenes atferd kunne sies å være påfallende lite ”sivilisert”.  

Det hersker likevel liten tvil om at Sverres saga og Håkon Håkonssons saga skildrer 

en negativ holdning til vold. Volden som beskrives er i hovedsak politisk motivert, og det er 

et tydelig preg av at maktutøvelsen fra kongenes side er både nødvendig og autorisert. Det er 

andre aktører enn den verdslige eliten som i hovedsak står for den uforutsigbare, vilkårlige og 

spontane voldsutøvelsen. Bakgrunnen for de negative holdningene til vold er å finne i 

statsmaktens og kirkens felles pasifiseringsprogram. Begge samfunnsinstansene hadde 

interesse av et mer disiplinert samfunn, og virket sammen i denne retningen. Den verdslige 

volden er ikke hovedtema i denne oppgaven, emnet er dessuten grundig behandlet tidligere,345 

formålet mitt er heller ikke å rokke ved forståelsen av at endringen av voldsmentaliteter 

oppstod som et resultat av at kongemakten og kirken i Norge hadde et felles 

pasifiseringsprogram. Likevel synes vektleggingen av statens rolle som mentalitetsendrer på 

bekostning av kirkens rolle overdrevet. Kirken med sin brede og sterke kontakt med allmuen 

hadde i større grad mulighet til å internalisere sine holdninger i befolkningen, og kirkens 

utvikling fra en aktiv voldsutøver til en fredsformidler og fredsbevarer, bør ha virket 

disiplinerende på middelaldermennesket og kan forklare utviklingen av et mer ”sivilisert” 

samfunn som tidligere forskning har påvist.  

Et annet interessant aspekt ved teorien om en siviliseringsprosess kritiseres av Hans 

Jacob Orning.346 Orning mener Elias i liten grad forklarer hvordan siviliseringsprosessen artet 

seg i periferien, men sier seg enig i Elias når det gjelder utviklingen sentralt. I henhold til 

dette er det interessant å stille spørsmålet om hvilken instans som hadde evnen til å 

internalisere og endre holdninger og oppfatninger blant folk flest i periferien; statsmakten 

eller kirken? 

 

 

 

 

                                                           
345 Se for øvrig Rygg.1997, Nedkvitne.1997 og Bagge.1998 
346 Orning, Hans J. 1997. Se for øvrig min oppgave:7-9 
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I hvilken grad ble religiøse mentaliteter internalisert i alle samfunnslag? 

Visjonsdiktet Draumkvedet forteller at Olav Åsteson ikke lot seg stoppe selv om presten leste 

”lestine lange”, de hellige tekstene. Olav stilte seg heller opp i døren for å forkynne det han 

hadde opplevd på sin reise gjennom etterlivet.347 Olavs fortelling viser noe interessant; i 

tillegg til at kirkens mentaliteter tydeligvis var internalisert i befolkningen, hadde også hver 

enkelt mulighet, ja kanskje til og med plikt, til å formidle det kristne budskapet! Kirken klarte 

altså å internalisere religiøse mentaliteter på alle nivåer i middelaldersamfunnet, det var ikke 

presten alene som formidlet kirkens lære. Kirkens budskap var ment for alle, ikke bare for 

eliten i samfunnet, i tillegg var kirkens krav om renhet og rettlevenhet rettet mot alle som 

ønsket et godt liv etter døden.348  

Utover i middelalderen utviklet kirken et meget bredt kontaktfelt i 

middelaldersamfunnet, og nådde ut til befolkningen på flere måter enn gjennom prestens 

forkynnelse under gudstjenestene. Kirken hadde for eksempel påvirkningskraft gjennom sin 

betydning for høymiddelalderens åndskultur. I klostre og på katedralskoler ble samfunnseliten 

skolert, vi vet for eksempel at Håkon Håkonsson gikk i skole ved Kristkirken i Nidaros,349 og 

i tillegg fantes det et sterkt etisk-moralsk element i kirkens lære som berørte alle lag av 

befolkningen.350 Gjennom omsorgsarbeid for fattige og syke og gjennom forkynnelse av et 

humant og nestekjærlig menneskesyn nådde kirkens budskap alle samfunnsgrupper. Likevel 

var det gjennom forkynnelse i alle landets sokn at kirken hadde størst påvirkningskraft i 

samfunnet. Med skremmende skildringer av etterlivet lyktes kirken som tidligere nevnt å 

skape en lengsel etter Paradis og en frykt for Helvete.351 Fokuset på vold fra kirkens side 

rammet hver enkelt, det ble nå opp til hver enkelt å stå ansvarlig for sin egen skjebne. På 

bakgrunn av denne utviklingen ble det derfor nødvendig for kirken å definere en klar vei mot 

frelse. Andrew Brown skriver i Church and Society in England 1000-1500  at søken etter 

religiøs perfeksjon ble viktig for kirken.352 Denne søknen ble ikke kun rettet utover mot folket 

gjennom etablerte dogmer om livet etter døden, men den var også rettet inn mot hvert individ 

og hvordan hver enkelt hadde ansvar for sin egen religiøsitet, med andre ord en 

individualisering av frelsen. Forestillingene om enkeltindividets frelse vokste seg sterk hos 

middelaldermennesket, hevder Brown. For lekfolk i middelalderen var det nå langt flere veier 

til frelse enn før. Kirken mistet likevel ikke kontrollen over sjelens vei til frelse selv om 
                                                           
347 Draumkvedet str.4 
348 Jfr. for øvrig Nedkvitne.1997:112-113 
349 Helle.1996:243 
350 Helle.1996:241 
351 Bagge.1998 
352 Brown, Andrew. Church and Society in England 1000-1500. London 2003 
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enkeltindividet ble stilt ansvarlig. Gjennom skriftemål og botsutøvelse kunne kirken likevel 

kontrollere hvilke synder den enkelte hadde begått, og bestemme hvordan synderen skulle 

gjøre opp for seg.353 Også ansvaret for de dødes sjeler ble individualisert. Sjelemessen var et 

offer til Gud. Gjennom sjelemessen ville Gud se i nåde til den døde sjelen messen ble holdt 

for, noe som ville forkorte avdødes pinsler i skjærsilden. Skriftemål og sjelemesser hadde med 

andre ord samme hensikt; begge slettet synden og gjorde sjelen ren og klar for dommedag. 

Arnved Nedkvitne peker på en utvikling utover i middelalderen mot en kvantifiserende måte å 

tenke på i forhold til sjelemessen:354 ”Oppholdet i skjærsilden kunne måles i år og dager. 

Messene kunne telles og verdien måles i penger”, skriver han.355 Kirken kontrollerte det hele 

gjennom sin kontroll over botssakramentet og salg av sjelemesser. Dette gav seg utslag på to 

måter. For det første skaffet det kirken enorme inntekter, og for det andre bidro det til å 

befeste et sosialt hierarki også etter døden. Rike, fornemme og gavmilde bidragsytere hadde i 

større grad mulighet til å få sjelemesser og minnegudstjenester sunget over seg i lengre tid 

etter døden enn fattige lekfolk. Innvendig i kirkene kunne man derfor snart se tydelige tegn på 

stilling og makt. I økende grad ble rike og mektige lekfolks graver utsmykket med 

tredimensjonale figurer, sirlige ornamenter og figurative bilder, lavadelen kunne til og med få 

påtvunget bilder på kirkens søyler, ja til og med på koret! Utover i middelalderen ble disse 

svært dekorerte gravene også å finne inne i kirken, og gjenspeilte på denne måten økt 

individualisme samt sosial deling selv hinsides jordelivet.  

Kirkens kontakt med middelalderbefolkningen var med andre ord sterk, og enda 

viktigere; kontakten var der til enhver tid! Det var ikke kun under søndagsgudstjenesten 

kirken berørte lekfolk med sine skremmende og formanende taler om hva som ventet hvis 

man ikke levde etter Bibelens og kirkens lære. Tvert i mot var hver dag en kamp mot fristelser 

og synd som bare kunne overvinnes og tilgis gjennom kirkens botssakramenter. Hver enkelt 

hadde dessuten ansvar for egen frelse, et ansvar som også omfattet nære slektninger som for 

lengst hadde gått bort fra denne verden. Den religiøse angsten og det religiøse ansvaret må ha 

tynget middelaldermennesket hardt, og på denne måten fikk også kirken betydelig åndelig og 

politisk makt i samfunnet. Gjennom disse forutsetningene hadde kirken derfor en god 

mulighet til å endre middelalderbefolkningens holdninger til vold uansett hvor i landet man 

holdt til eller hvilket samfunnslag man var en del av. Kirkens mentalitetsendrende evne står 
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for meg som tydelig, og selv innenfor en så kort periode som høymiddelalderen er, mener jeg 

å kunne se klare spor etter kirkens mentalitetsendrende kraft. 

 

4.7 Oppsummering  
I dette kapitlet har jeg rettet fokuset mot den politiske volden slik den kommer til syne i 

verdslige kilder fra høymiddelalderen. Tanken bak har vært å sette den politiske volden i 

sammenheng med den religiøse volden i kildene for så å kunne drøfte om kirken lyktes som 

mentalitetsendrer i høymiddelalderen. I tillegg har fokuset blitt rettet mot kirkens holdninger 

til vold slik de kommer til syne i samtidssagaene, med det for øye å studere i hvilken grad det 

forekommer endring i geistliges holdninger til vold i sagaene.  

Volden i Sverres saga og Håkon Håkonssons saga er i hovedsak politisk motivert. 

Konflikter skildres i forbindelse med åpne kamper mellom ulike flokker om makten i landet, 

eller som straff mot bondesamfunn for sivil ulydighet. Utover den politiske volden er det 

relativt få skildringer av voldsepisoder i begge sagaene. De få som er bærer preg av å være 

spontane og i stor grad på bakgrunn av drukkenskap. I Håkons saga er det likevel interessant 

at den politiske volden som skildres viser et skille mellom kongens nødvendige eller 

autoriserte maktutøvelse, og andre grupperingers uforutsigbare og vilkårlige maktutøvelse 

som ofte foregår i det skjulte, det vi kan kalle for en ikke-autorisert maktutøvelse.  

Voldsskildringene i Sverres saga og Håkon Håkonssons saga kan videre sies å bære 

preg av distanse. Begge sagaene skildrer svært mange konflikter, men i hovedsak er detaljer 

utelatt. Voldsutøvere og voldsofre blir fremstilt hierarkisk, og de få voldshandlingene som blir 

detaljert skildret, er sentrale for handlingsforløpet eller rettet mot sentrale aktører i sagaen. Et 

interessant aspekt er likevel de relativt detaljerte beskrivelsene av vold rettet mot ansikt, 

hender, føtter og kjønnsorganer. Bakgrunnen for dette kan ha å gjøre med nødvendigheten av 

disse kroppsdelene i dagliglivet, samt oppfatninger knyttet til mannsidealet i det norrøne 

samfunnet.356   

I høymiddelalderen var kirken en del av den politiske striden i Norge, og derfor ble det 

nødvendig å studere kirkens holdninger til vold slik de kommer til uttrykk i de verdslige 

samtidskildene. Kirkens holdninger til vold i Sverres saga og Håkon Håkonssons saga bærer 

preg av endring. Sverre ble møtt med indirekte motstand da han utfordret erkebiskop Øystein 

Erlendsson og kirkens nye maktposisjon i samfunnet etter 1163. Konflikten ble mer direkte 

med erkebiskop Eirik, og striden nådde sitt høydepunkt med biskop Nikolas som deltok aktivt 
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og direkte i kamphandlingene mot Sverre og birkebeinerne. Også når det gjelder Håkon 

Håkonssons saga er endringsperspektivet tydelig. Kirken står fram i denne sagaen som 

fredsbevarer og en forkjemper for forlik mellom stridende parter. Først når det forekommer 

brudd på rett skikk og sedvane, rex iustus – idealet, reiser kirken seg mot makteliten i landet. 

Reaksjonsmidlene er likevel annerledes enn tidligere; istedenfor aktiv strid med våpen i hånd, 

reagerer kirken og kirkens menn med irettesettelser, bannlysninger og protester mot 

normbryterne. Kirken framstår altså som en fredsbevarer i langt større grad enn en aktiv 

deltaker i strid og voldshandlinger. 

Utgangspunktet for masteroppgaven er som tidligere nevnt en hypotese om at kirken 

hadde sterk mentalitetsdannende og mentalitetsendrende evne. I dette kapitlet har jeg drøftet 

kirken som mentalitetsendrer. Knut Helle slår altså fast at det er vanskelig å påvise denne 

evnen. Likevel tør jeg hevde det er naturlig at kirken gjennom sin forkynnelse og bevisste 

fokusering på vold og tortur i religiøs litteratur, med sin kontroll over botssakramenter og 

sjelemesser og gjennom sin tilstedeværelse, også i periferien, hadde sterk mentalitetsendrende 

evne på middelalderbefolkningen. Samtidig må kirkens endrede holdning også ha gjort 

inntrykk i middelalderbefolkningen. Når kirkens menn ikke lenger var å finne fremst i 

langskipet med sverdet i hånden, men i langt større grad virket som fredsbevarere og 

motstandere av åpen krigføring, var dette et signal om hvilke holdninger til vold man burde 

tillegge seg skulle man møte døden og etterlivet med ren og syndfri sjel. Et godt eksempel på 

dette er den tidligere nevnte episoden da birkebeinerflåten valgte å ikke gå til angrep på 

ribbungene under forliksmøtet mellom Håkon og Sigurd Ribbung i Tønsberg sommeren 1226. 

Seieren syntes sikker, men erkebiskopens trussel om å lyse ”hver den i bann som voldte noen 

ufred før det var prøvd med et forliksstevne”, var så skremmende at birkebeinerne valgte å 

ikke utsette seg for erkebiskopens vrede.357 

Kirken hadde med andre ord evne til å endre holdninger i middelalderbefolkningen. 

Gudrun Nordal har identifisert noe av denne evnen gjennom sin forskning på 

Islendingasaga.358 Nordal viser at det islandske samfunnet ble slitt mellom to forpliktelser; 

den tradisjonelle verdslige forpliktelsen til ætten, loven, ledere, frender osv., og til 

kristendommens forpliktelser overfor Gud og den kristne etikk.359 Nordal identifiserer 

sentrale kristne verdier og tydelige kristne holdninger til døden i Islendigesaga. Hun påpeker 
                                                           
357 HS:122, se for øvrig min oppgave:87-88 
358 Nordal, Gudrun. Sturlunga saga and the context of saga-writing, i Hines, J og Slay, D. (eds.): Introductory 
essays on Egils saga and Njáls saga. London.1992 og Nordal, Gudrun. Ethics and action in thirteenth century 
Iceland. Oxford.1987 
359 Nordal, Gudrun. Ethics and action in thirteenth century Iceland. Oxford.1987 i Rygg, Johan A: Fra 
spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold? Oslo.1997. 
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at det i flere dødsscener eksplisitt skildres behov for syndforlatelse og sjelelig renselse før 

døden inntreffer, og mener dette viser en holdningsendring i det islandske 

middelaldersamfunnet: ”Death scenes in Islendinga saga emphasise a man’s need to reco

himself with his religious beliefs, and often show him as a morally changed man.”
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hevder videre at det er forpliktelsen til de tradisjonelle verdiene som styrer aktørenes 

handlinger, men at voldsutøvelsen generelt blir sett på som noe negativt. Den kristne etikke

som kommer til syne i sagaen både hos aktører og sagaforfatter, danner denne negative 

holdningen til vold og skaper samtidig et behov for tilgivelse og sjelelig renselse for aktøren

I boka Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland hevder William

Ian Miller et liknende syn på voldsutøvelsen i Islendingasaga. 361 Han peker på at overdreve

voldsbruk som snikmord [assassination] forekommer både i ættesagaene og i samtidssagaen

men at holdningene til utøveren i stor grad er negativ: ”(…) in both Sturlunga saga and the 

family sagas, assassins are disreputable men.” En slik iakttakelse støtter opp om Nordals syn 

om en holdningsendring i forhold til voldsutøvelse på Island i høymiddelald

Kirken som institusjon spilte gjennom sin utstrekning og lære med andre ord en viktig 

rolle som mentalitetsdanner og endrer i middelalderen. Perioden som ligger til grunn for 

denne undersøkelsen kan være for kort til å slå fast om kirkens holdninger til vold skapte 

varige endringer i alle samfunnslag, men at kirken hadde en mentalitetsdannende og endrende 

evne, mener jeg kommer tydelig fram i kildene. Sammen med statsmakten klarte kirken altså 

å skape et felles pasifiseringsprogram, men min påstand blir at kirken i sterkere grad enn 

statsmakten hadde evne til å endre mentaliteter også i periferien. Kanskje er det slik at 

Norbert Elias` ensidige vektlegging av statsmakten som mentalitetsendrende instans trenger å 

nyanseres? 

 
360 Nordal, Gudrun. 1992 
361 Miller, William. 1996 
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KAPITTEL 5: OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 

 

5.1 Innledning 
Middelalderen har tidligere blitt beskrevet som et voldssamfunn i norsk historieforskning. I 

nyere forskning har det blitt argumentert for at det fant sted en endring av voldsmentalitet i 

denne perioden, og at det i hovedsak var staten som samfunnsmakt som la forholdene til rette 

for endringen. Kirken har blitt viet interesse, og forskningen har slått fast at staten ikke alene 

kunne endre samfunnets holdninger til vold, kirken har også spilt en sentral rolle. Likevel 

hevdes det at statsmakten har vært den ledende mentalitetsendrende instansen når det gjelder 

holdninger til vold i norsk middelalder. Men kan det tenkes at kirkens betydning for 

mentalitetsendringer i middelalderen har blitt undervurdert? Dette spørsmålet dannet 

bakgrunnen for min interesse for emnet, og førte meg inn i den spennende delen av 

historieforskningen som kalles for mentalitetshistorie.  

Jeg fattet interesse for kirkens voldsmentalitet gjennom mitt møte med litteratur fra 

middelalderen. Den sterke graden av vold og tortur i både verdslige og religiøse kilder fikk 

meg til å undres over kirkens holdninger til voldsbruk, og dermed ble ”middelalderkirkens 

holdninger til vold i Norge i høymiddelalderen” utgangspunktet for denne 

mastergradsoppgaven. For å identifisere kirkens holdninger ble det nødvendig å dele 

problemstillingen i tre deler: Den første delen bygger på en tese om at kirken bevisst forsøkte 

å skape religiøs angst i middelalderbefolkningen for å skremme hver enkelt til rettelevenhet. 

Videre bygger problemstillingen på en tese om at kirken i stor grad klarte å danne eller 

internalisere religiøs angst i middelaldersamfunnet, og i siste instans lyktes kirken i å endre 

befolkningens holdninger til vold og tortur. Påstanden min er at gjennom denne tredelte 

strategien, å skremme – å danne – å endre, lyktes kirken i å disiplinere eller sivilisere 

middelaldersamfunnet i ”voldshemmende” retning. 

 

5.2  Religiøs angst 
Det som i utgangspunktet vekket min interesse, var den høye graden av voldsskildringer som 

finnes i religiøs middelalderlitteratur. Fokuset på tortur og vold i ulike religiøse kilder som 

visjonslitteraturen, homiliene og legendene om hellige menn og kvinner fikk meg til å undres 

over den katolske kirkes holdninger til vold og voldsutøvelse. Som en arbeidshypotese 

utviklet jeg derfor en teori om at det sterke fokuset på vold som man finner i 
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middelalderlitteraturen, religiøs som verdslig, kommer fra kirken. Målet var å skremme 

befolkningen til å leve etter Bibelens og kirkens lære.  

 Utfordringen for kirken var å skape en lengsel etter himmelen og en frykt for 

helvete,362 og gjennom kirkens forkynnelse ble middelaldermennesket presentert for et 

skremmende bilde av hva som ventet i etterlivet hvis man ikke fulgte kirkens lære. 

Middelalderens oppfatninger om livet etter døden skildres derfor fargerikt i de religiøse 

kildene. Hovedsakelig beskrives mange former for fysisk vold og tortur i livet etter døden, 

hvor tortur med ild og kulde ofte går igjen. Kildene beskriver i tillegg sanselig tortur, hvordan 

syn, hørsel og lukt bidrar til smerte og pinsel, og de forteller at enkelte kroppsdeler som hode, 

hender, føtter og kjønnsorganer er spesielt utsatt for voldsomheter.  

En annen viktig holdning til vold som vises i den religiøse litteraturen, er oppfatningen 

om at å dø for Guds sak, martyrdøden, vil gi direkte innpass i Paradis. Den kristne 

martyrdøden var pasifiserende, martyren skulle dø som passivt voldsoffer mens han/hun 

forsvarte Guds sak. Dessuten er oppfatningen av kirken som hellig og ukrenkelig tydelig 

etablert i de religiøse kildene fra perioden. Likevel er kanskje kirkens lære om viktigheten av 

tilgivelse og nåde den tydeligste holdningen man finner i religiøs litteratur fra 

høymiddelalderen. I denne forbindelse er det nødvendig å trekke fram forestillingen om den 

speilende straff. Den speilende straff forteller om hvilke handlinger som fører til helvete (eller 

himmelen) og hvordan straffen i helvete gjenspeiler handlingene begått i det jordiske liv. 

Denne oppfatningen av at en bestemt handling fører til en bestemt straff, gjorde det enklere 

for folk å forstå konsekvensene av handlingene de foretok seg, og at kun gjennom kirkens 

botssakrament og senere donasjoner og avlat, kunne man frelse sjelen fra etterlivets 

grusomme straffer. Gjennom skriftemålet og dets krav om bot og anger kom kristendommen 

dessuten nærmere selve individet, og skapte en oppfatning av personlig ansvar for egen frelse 

og for tilværelsen i etterlivet.363 I etableringen av botssakramentet ligger det en tydelig 

disiplinerende agenda fra kirkens side, men også en mulighet for kirken til å oppnå stor 

politisk og økonomisk makt i samfunnet.  

 Den religiøse litteraturen er altså rik på skildringer av vold og tortur. Kirken brukte 

bevisst disse beskrivelsene til å skape en lengsel etter paradis og en frykt for å havne i helvete, 

med andre ord skapte kirken en religiøs angst i middelalderbefolkningen. Samtidig var den en 

politisk side ved kirkens bevisste indoktrinering. Et samfunn som kjente den religiøse angsten 

på kroppen hver dag, var avhengig av å benytte tjenestene kirken kunne tilby. Ved å tilby 

                                                           
362 Bagge.1998 
363 Nedkvitne. 1997, Brown. 2003 og Svennebye.1999 
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frelse for vold og tortur i etterlivet la kirken samtidig grunnlaget for store inntekter gjennom 

donasjoner og avlat. Middelalderkirken styrket dermed sin samfunnsposisjon ved å utnytte 

middelalderbefolkningens angst for hva som ventet etter døden. 

 

5.3 Kirken som mentalitetsdanner  
Problemstillingen hviler videre på en hypotese om at kirken hadde en sterk 

mentalitetsdannende evne på middelaldermennesket. Gjennom de stadig mer detaljerte 

beskrivelsene av vold og tortur klarte kirken altså å skape en religiøs angst i 

middelalderbefolkningen samt å disiplinere befolkningen til rettlevenhet og lydighet. Viktige 

elementer i denne indoktrineringen var skildringen av hva som ventet i livet etter døden – den 

skremmende fysiske torturen, læren om martyrdøden som sikret direkte innpass hos Gud i 

paradis, og viktigheten av tilgivelse og nåde. Disse mentalitetene er tydelige å se også i den 

verdslige litteraturen fra perioden. Både Sverres saga og Håkon Håkonssons saga viser at 

kirkens skremselspropaganda i stor grad ble internalisert i middelalderbefolkningen. I tillegg 

til disse mentalitetene rådet det en oppfatning om kirken som hellig plass. Enkelte ganger ble 

denne helligheten krenket, noe som tydelig ble oppfattet som klare brudd på rett skikk og 

sedvane av sagaforfatterne. 

Jeg har i denne oppgaven vektlagt kirkens holdninger slik de kommer til uttrykk 

gjennom et utvalg av middelalderlitteraturen, men kirken påvirket middelaldersamfunnet også 

på flere måter. Knut Helle peker på at forestillingen av Kristus endret seg gjennom 

middelalderen. Oppfatningen av Kristus som en seirende, overlegen konge endret seg i løpet 

av perioden til en forestilling om Kristus som et lidende menneske.364 Endringen av 

kristusforestillingen kan ha påvirket middelalderbefolkningen, og kan sees som en parallell til 

kirkens endrede holdning til vold og voldsutøvelse som vist ovenfor. Et annet forhold som 

også bør nevnes når det gjelder kirkens evne til å danne mentaliteter, er kunsten og 

ikonografien som kirken ble utsmykket med i middelalderen. Kirkekunsten hadde en liturgisk 

funksjon og forsterket budskapet som ble formidlet gjennom prekenene. I et samfunn som i 

stor grad var skriftløst ble ikonografien og den religiøse utsmykkingen en viktig formidler av 

troslæren.365 I verket The Age of the Cathedrals: Art and society 980-1420 redegjør Georges 

Duby for hvordan middelalderkirken uttrykte forestillinger om vold og døden gjennom kunst 

                                                           
364 Helle, Knut. ”Et kristent folk? Kirke og samfunn i Norge i høymiddelalderen”.1995. i Anne Ågotnes (red.). 
Kristendommen slår rot. Onsdagskvelder i Bryggens Museum X:101-123. 
365 Svennebye.1999:101 
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og besmykning i kirkene.366 Døden var en allestedsværende trussel for middelaldermennesket, 

og spesielt utover i seinmiddelalderen ble den sentral i kirkelig kunst. Av den grunn fikk 

kunsten et preg av å være rettet mot den gode død i større grad enn å være rettet mot livet.367 

Duby påpeker at kunsten ikke lenger var tilpasset klostervesenet eller kirken som 

organisasjon, men den var tilpasset lekfolks religiøse forestilling om døden og livet etter. 

Kirkens makabre kunst var et naturlig uttrykk for lekfolks forståelse av døden i en virkelighet 

omgitt av pestepidemier, sykdom og død, og må ha virket forsterkende på kirkens lære om 

hva som venter i livet etter døden for syndige, fortapte sjeler. 

 

5.4  Kirken som mentalitetsendrer 
Den siste delen av problemstillingen i denne undersøkelsen bygger altså på en tese om at 

kirken lyktes i å endre befolkningens holdninger til vold og tortur. Underveis i arbeidet med 

masteroppgaven meldte deg seg et behov for å skille begrepene mentalitetsdanner og 

mentalitetsendrer. Bakgrunnen for skillet oppsto som et resultat av en opplevelse av at å 

skape holdninger ikke nødvendigvis vil tilsi at holdningene endres. Dessuten gjennom å bruke 

Braudels begrep la longue durèe vil endringer først være synlige over en lang periode, ikke 

nødvendigvis innenfor perioden som denne masteroppgaven er innskrenket til.  

 Sverres saga og Håkon Håkonssons saga skildrer et samfunn preget av vold og 

uroligheter. Sagaene skildrer likevel en negativ holdning til vold. Volden som utøves av 

makteliten i samfunnet framstilles som åpen og nødvendig, en autorisert form for voldsbruk, 

mens motstandernes voldsutøvelse skildres som skjult og vilkårlig, en ikke – autorisert form 

for voldsbruk. Videre er volden i de to samtidssagaene i hovedsak politisk motivert. 

Konflikter skildres i forbindelse med åpne kamper mellom ulike flokker om makten i landet, 

eller som straff mot bondesamfunn for sivil ulydighet. Utover den politiske volden er det 

relativt få skildringer av voldsepisoder i sagaene. De få som er, bærer preg av å være spontane 

og i stor grad på bakgrunn av drukkenskap.  

Volden i Sverres saga kan i likhet med voldsskildringene i Håkon Håkonssons saga 

sies å bære preg av distanse. Begge sagaene skildrer svært mange konflikter, men i hovedsak 

er detaljer utelatt. Voldsutøvere og voldsofre blir fremstilt hierarkisk, og de få 

voldshandlingene som blir detaljert skildret er sentrale for handlingsforløpet eller rettet mot 

sentrale aktører i sagaen. Et interessant aspekt er likevel de relativt detaljerte beskrivelsene av 

vold rettet mot hode, hender, føtter og til en viss grad kjønnsorganer. Vold rettet mot disse 
                                                           
366 Duby, Georges.1989  
367 Duby.1989:239 
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kroppsdelene finner man også ofte detaljert beskrevet i religiøse kilder. Bakgrunnen for at 

nettopp disse kroppsdelene er utsatt i middelalderkildene kan som nevnt skyldes graden av 

nytte de ulike kroppsdelene representerer, og volden mot kjønnsorganer kan dessuten være 

knyttet til en trussel mot mannsidealet i det norrøne samfunnet.  

 Når den generelle volden i samtidssagaene er som beskrevet ovenfor, er det interessant 

å se nærmere på hvilken måte kirkens holdninger til vold kommer til syne i sagaene. I Sverres 

saga mener jeg å kunne påvise en endring i kirkens voldsmentalitet. I striden mot Magnus 

Erlingsson møtte Sverre motstand fra kirken personifisert gjennom erkebiskop Øystein 

Erlendsson. Likevel var erkebiskop Øysteins motstand mot Sverre indirekte, han støttet 

Magnus` kamp mot Sverre, men var i liten grad selv direkte involvert i stridighetene. 

Vendepunktet kom med erkebiskop Eirik som manet til åpen konflikt, og striden nådde et 

høydepunkt med biskop Nikolas som åpent og direkte førte an i kamphandlingene mot Sverre 

og birkebeinerne. I Håkon Håkonssons saga mener jeg å ha identifisert en helt annen holdning 

til vold og strid hos kirkens menn. Kirken står på 1200-tallet fram som en forliksforkjemper 

og fredsbevarer, og først når det forekommer brudd på rett skikk og sedvane, rex iustus - 

idealet, reiser kirken seg mot makteliten i landet.  

Endring i kirkens voldsmentalitet i høymiddelalderen lar seg altså identifisere. I tillegg 

er det interessant at selv om Sverres saga og Håkon Håkonssons saga altså skildrer en negativ 

holdning til vold, viser kildene en noe overdrevet og statisk form for vold rettet mot 

befolkningen både innenlands og utenlands. I begge samtidssagaene blir hele bygder brent 

ned som straff for motstand mot den verdslige eliten i samfunnet. Maktutøvelsen fremstilles 

riktignok som nødvendig og autorisert, men jeg sitter allikevel igjen med et inntrykk av 

statsmaktens voldsmentalitet som noe statisk, mens kirken altså i tydeligere grad endrer seg i 

en klar voldshemmende retning. 

Et annet interessant aspekt ved endringsperspektivet er i hvilken grad 

samfunnsmaktene klarte å internalisere sine holdninger også utover samfunnets ledende sjikt. 

Ovenfor har jeg forsøkt å påvise at kirken med sitt brede kontaktfelt i middelaldersamfunnet 

hadde sterk mentalitetsendrende evne i alle samfunnslag, også i periferien. Kirkens budskap 

nådde ut til alle samfunnslag i alle landets sokn. Budskapet nådde dessuten ut til befolkningen 

på flere måter enn gjennom prestens forkynnelse under gudstjenestene. Kirken hadde 

påvirkningskraft gjennom sin betydning for høymiddelalderens åndskultur, og gjennom et 

sterkt etisk-moralsk element i sin lære. Likevel var det gjennom forkynnelse i alle landets 

sokn at kirken hadde størst påvirkningskraft, og at middelaldermennesket trofast møtte til 

gudstjeneste, har vi liten grunn til å tvile på. Tvert om tyder den store mengde sjelegaver som 
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kirken ble beriket med, at kirken som religiøs institusjon stod sterkt i middelaldermenneskets 

bevissthet.368 

Et tredje aspekt som ble nevnt som et eksempel på kirkens påvirkningskraft i alle 

samfunnslag, er utviklingen av et individuelt ansvar for frelse. Gjennom denne 

individualiseringen fikk hver enkelt ansvar for sitt og sine nærmestes liv og livsførsel. 

Allikevel mistet ikke kirken sin kontroll over middelaldermennesket. Gjennom botssakrament 

og sjelemesser kunne kirken fremdeles holde oversikt over hvilke synder den enkelte hadde 

begått, og bestemme hvordan synderen skulle gjøre opp for seg.  

Innledningsvis i denne masteroppgaven definerte jeg tortur som ”legemlig eller 

åndelig mishandling, særlig når den utøves som tvangsmiddel av politi, domstoler eller andre 

myndigheter”.369 Om kirken utøvde en form for åndelig mishandling gjennom sine skildringer 

av helvetes pinsler, skal være usagt, men at kirken hadde sterk mentalitetsendrende evne i 

befolkningen i alle lag av samfunnet, tror jeg det er trygt å hevde.  

 

5.5  Avslutning  
Var middelalderkirken i Norge en ”voldsfremmer” eller ”voldshemmer”, spør tittelen på 

denne undersøkelsen. Svaret må bli ja på begge spørsmålene. Voldsfremmer fordi kirken 

fremmet vold gjennom skildringer av helvetes pinsler i den religiøse litteraturen fra perioden, 

med det som mål å skape en frykt for helvete og en lengsel etter Paradis. Voldshemmer fordi 

kirken parallelt med det økende voldsfokuset samtidig endret seg fra en aktiv voldsutøver til 

en fredsformidler og fredsbevarer.  

Ovenfor har jeg forsøkt å vise at kirken hadde sterk mentalitetsdannende og 

mentalitetsendrende effekt på middelaldersamfunnet. Denne oppgaven var kirken ikke alene 

om, statsmaktens betydning som mentalitetsendrer som tidligere forskning har påvist, slutter 

jeg meg til. Likevel føler jeg at den tidligere forskningen tillegger kirkens disiplinerende evne 

for liten vekt. Knut Helle sier at det dominerende trekket ved samfunnsutviklingen i 

høymiddelalderen er den parallelle statlige og kirkelige ekspansjon og pasifiseringen av 

samfunnet.370 Det har ikke vært i min hensikt å stille spørsmålstegn ved dette forholdet 

mellom kirke og stat, tvert om har målet vært et forsøk på å belyse forholdet mellom 

samfunnsmaktene. Hensikten har vært å studere i hvilken grad kirken kan sies å ha vært en 

betydelig ”siviliserende faktor” i utviklingen av et stadig mindre voldelig samfunn.  

                                                           
368 Helle.1996:241 
369 Jfr. min oppgave:9-11 
370 Helle.1996:242 og Rygg.1997:191 
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I begrepet ”siviliserende faktor” ligger det en hentydning til Norbert Elias` 

siviliseringsprosess, en teori jeg har valgt å ikke fokusere på i for stor grad da den utelukker 

kirken og religionen som mentalitetsendrer.371 For meg har det vært mer naturlig å bruke 

Fernand Braudels teori, la longue durèe, for å beskrive mentalitetsendringer. I lys av dette kan 

det stilles spørsmål om perioden jeg har valgt å studere er lang nok til å måle varige 

endringer? Perioden kan synes noe kort, men likevel mener jeg altså å kunne identifisere både 

kirkens betydning som mentalitetsdanner og mentalitetsendrer. 

Jeg mener med dette å ha vist at påstanden min, om at kirken gjennom sin tredelte 

strategi; å skremme – å danne – å endre, lyktes i å disiplinere eller ”sivilisere” 

middelaldersamfunnet i ”voldshemmende” retning. Kirken lyktes med andre ord i å skape 

religiøs angst med sitt voldsomme fokus på vold og tortur i religiøs litteratur og gjennom sin 

trosformidling. Motivet for denne bevisste handlingen kan ha vært politisk; gjennom 

botssakrament, avlat og sjelemesser fikk kirken makt og dominans i middelaldersamfunnet, 

372 men motivet kan også ha vært basert på et mer etisk – religiøst fundament. Samtidig vis

kildene oss at kirkens mentaliteter hadde stor gjennomslagskraft i befolkningen. I den 

verdslige litteraturen fra perioden er kirkens forestillinger og lære tydelige. Også som 

mentalitetsendrer spilte kirken en sentral rolle. Parallelt med utviklingen av en stadig mer 

detaljert beskrivelse av helvetes pinsler utover i middelalderen, endret kirken sin holdning til 

den konkrete volden. Kirken framsto utover i perioden som fredsbevarer og voldshemmer i et 

samfunn som var preget av politisk strid og voldsomheter. Kirken kunne dessuten nå 

middelalderbefolkningen med sitt budskap i alle landets sokn og i alle samfunnslag, og på 

denne måten i enda større grad forme middelaldermenneskets holdninger og oppfatninger. 

Sammen med statsmakten, med sitt voldsmonopol og sine sanksjonsmuligheter på uønsket 

atferd, utgjorde kirken derfor en sterk enhet. Denne enheten hadde i fellesskap styrke og makt 

til å forårsake mentalitetsendringene som forekom i Norge i middelalderen. 

er 

                                                          

 

Gjennom mitt arbeid med masteroppgaven har jeg endret syn på kirken som institusjon i 

høymiddelalderen. Med sin bevisste indoktrinering og med sin evne til å skape religiøs angst 

framstår kirken for meg som den sentrale mentalitetsdannende instans i perioden. Jeg lar meg 

imponere over evnen kirken hadde til endring, og ikke minst over evnen kirken hadde til å 

internalisere varige holdninger i alle deler av middelalderbefolkningen. For meg har 

mentalitetshistorie vært en vei til å få forståelse for hvordan fortidens mennesker har forholdt 

 
371 Jfr. min oppgave:7-9 
372 Svennebye.1999:91-102 
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seg til det samfunnet og den verden de levde i. Fremdeles er det mange spørsmål som står 

ubesvart, og mange andre synsvinkler kan kaste nytt lys over middelalderkirkens holdninger 

til vold i høymiddelalderen. En interessant innfallsvinkel vil være å studere kirkens 

holdninger til vold på Island i samme periode, eller i forlengelse av dette, å sammenlikne 

kirkens mentaliteter med andre land i Europa. En nærmere studie av andre kilder som 

kristenrettene vil også kunne kaste lys over kirken som samfunnsinstitusjon i middelalderen. 

Uansett vil mentalitetshistoriske problemstillinger forhåpentligvis fremdeles skape spennende 

utfordringer for historikere som er nysgjerrige på vår rike fortid og menneskene som var en 

del av den. 
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