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Kap. 1 

Innledning 
Denne oppgaven tar utgangspunkt i en teori om at kongemakten hadde et ønske om, og 

interesse av, å propagandere den kongsideologi som uttrykkes i verker som Konungs skuggsiá 

(heretter Kongespeilet) og Hákonar saga Hákonarsonar (heretter Håkon Håkonssons saga) til 

et større publikum enn de som hadde tilgang på disse verkene. Ved å vurdere mynter, segl og 

monumentalbygninger funksjon som medium for denne propagandaen ønsker jeg å vise at en 

større del av befolkningen enn kongens indre krets hadde kunnskaper om den ideologi som lå 

til grunn for kongens opphøyde stilling i samfunnet. 

Tidsmessig er oppgaven avgrenset til perioden 1217- 1319, med spesiell vekt på 

perioden etter 1240. 1240 er året hvor Skule Bårdsson falt og med dette ble det slutt på 

høymiddelalderens åpne strid om den norske tronen. Etter Skules død fulgte en lang periode 

med indre fred. I denne fredstiden forsøkte kongemakten å utvikle et riksomfattende 

styringsverk, blant annet gjennom lovgivning. Kongen grep med dette i større grad inn i saker 

som tidligere hadde vært private anliggender og det er min mening at spredningen av 

kongeideologien var et forsøk på å legitimere denne utvidelsen av kongedømmets 

maktområder og gi kongen den autoritet som var nødvendig, blant annet for å håndheve 

lovene. 

I boken ” From gang leader to the Lord’s anointed” sammenligner Sverre Bagge de to 

kongesagaene Sverris saga (skrevet i løpet av de siste tiår av 1100- tallet og begynnelsen av 

1200-tallet) og Håkon Håkonssons saga (skrevet 1265). Bagges konklusjon er at ”the 

difference between Sverris saga and Hákonar saga demonstrates the decline of individualism 

accompanying the growth of the state and the new concept of the royal office”.1 Hans Jacob 

Orning påpeker at det skjer en ideologisk eskalering eller ”ideologisering” i tiden mellom 

tilblivelsen av de to sagaene.2 Sammen med verket Kongespeilet, som ble skrevet under den 

siste del av Håkon Håkonssons (1240-1264) regjeringstid, gir Håkon Håkonssons saga oss en 

god plattform for å beskrive høymiddelalderens kongeideologi. Den kongeideologi som 

presenteres i Håkon Håkonssons saga og Kongespeilet har nok vært godt kjent i kongens 

innerste krets, men vi vet lite om hvor stor kjennskap den del av befolkningen som ikke 

tilhørte denne kretsen, og som ikke kunne lese, hadde om den nye kongsideologien. Maurice 

Keen påpeker at ”The authority of the king was not something that could be explained to his 
                                                 
1 Bagge 1996:157 
2 Orning 2004:272 
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greater subjects in treaties on political theory; it needed to be demonstrated to them visibly”.3  

I denne oppgaven vil jeg undersøke muligheten for at kongeideologien, og den autoritet denne 

ga kongen, ble propagandert til den del av befolkningen som ikke kunne lese gjennom 

mynter, segl og monumentalbygninger.  

 

Kap.1.1 

Høymiddelalderens kongsideologi slik den er uttrykt i de 
skriftlige kildene 

”Men grunnen til det som du no nemde, at kongen er opphøgd og heidra på jorda og at alle gjev seg 

under han som under Gud, det er at kongen syner fram Guds eigen høgleik; for han ber Guds eige namn 

og sit på det høgste dommarsete på jorda, så ein kan sjå såleis på det at ein heidrar Gud sjølv når ein 

ærar kongen, for det namnet skuld som han har av Gud.”4  
Passasjen ovenfor er hentet fra Kongespeilet, et verk som sannsynligvis ble skrevet en gang 

mellom 1240 –1263.5 Forfatteren er ukjent, men de fleste forskere antar at han var en geistlig 

tilknyttet Håkon Håkonssons hoff. Verket er formet som en samtale mellom far og sønn hvor 

sønnen spør faren om råd om hvordan han skal lede et godt liv. Faren forklarer hvordan folk 

tilhørende ulike sosiale lag, som kjøpmennene og hirdmennene bør leve sitt liv. 6 Den vekt 

som er lagt på kongen gjør allikevel verket til en av våre fremste kilder når det gjelder 

høymiddelalderens kongeideologi.  

 Hos forfatteren står ideen om det guddommelige kongedømmet sentralt. Kongen er 

valgt av Gud, på samme måte som kong David ble valgt av Gud i det Gamle Testamentet. 

Kongen er plassert på toppen av et hierarkisk ordnet samfunn hvor menneskenes plassering i 

samfunnet avgjøres på bakgrunn av deres forhold til kongen.7 Verket har blitt sagt å være 

anti-klerikalt blant annet fordi forfatteren avviser kirkens krav om deltagelse i kongevalg.8  

 Forfatteren legger stor vekt på kongens rolle som dommer. Kongen er i likhet med 

Gud dommer og kongens makt over liv og død blir dermed en refleksjon av Guds makt. I flere 

eksempler får vi forklart hvordan Gud dømte, og forfatteren forklarer at det er kongens plikt å 
                                                 
3 Keen 2002:2 
4 Kongespeilet:146. ”En at er u gazt æss at hann er tinghnaϖr oc miklaϖr a jorϖu. Oc aller luta til hans  sæm 
til guϖs a ero au ar til gong at konongrinn mærkir guϖligha tign vi at hann bæRr nafn sialfs guϖs oc sitr 
hann ihinu hæsta domsæti á iorϖu oc er at sva at virϖa  sæm maϖr tigni guϖ sialvan a er hann tignnar 
konong firi nafns æss sacar er hann hævir af guϖe”. (Konungs skuggsiá:73) 
5 Bagge 1987:12. Dateringen av Kongespeilet har vært debattert. Rudolf Keyser, Fredrik Paasche og Johan 
Schreiner er blant forskerne som har kommet med bidrag i denne debatten. Artikler av disse forskerne er samlet i 
Mathias Tveitanes ”Sudier over Konungs skuggsiá” (1971).  
6 Bagge 1987:11 
7 Bagge 2000b:39 
8 Bagge 1987:210-211 
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etterape disse dommen så godt han kan. Ifølge Bagge er den ideelle konge i Kongespeilet den 

europeiske rex iustus “who has received his power from God and resembles Him, who 

humbles himself before God in spite of his exalted position, who leads his people according to 

God’s laws and who pronounces just judgements”.9

 Tankene om kongedømmet som presenteres i Kongespeilet var på 1200-tallet langt fra 

nye. Store deler av ideologien var utviklet allerede i senantikken og dominerte også politisk 

tankegang i kirkelige sirkler gjennom hele middelalderen.10 Alf Hellevik skriver i forordet til 

sin oversettelse av Kongespeilet at verket også er sterkt påvirket av riddersagaene.11 Flere av 

disse sagaene ble oversatt på kommisjon av Håkon Håkonsson og virker å ha vært svært 

populære i hoffkretsen. I Riddersagaene, som navnet antyder, er det ridderidealet som trekkes 

fram. Ridderen skulle være tapper i strid, han skulle verne kirken og være svake, kvinner og 

barns beskytter.12 Ridderen skulle opptre høvisk, noe som blant annet innebar at han måtte 

være veltalende, vennlig, gavmild og ydmyk.13 I innledningen til Strengleikar forklarer 

oversetteren følgende: 
” Hugnad gav det til oss å røykje etter og ransake tiltaka deira som levde i gamletida, av di dei var haga 

i kunstene, gløggsynte i segnene, vituge i rådgjerdene, djerve i våpenskifta, høviske i hirdsedene, rauste 

med gåvene og i all manndomsgjerd dei frægaste.”14  

Forfatter av Kongespeilet legger vekt på at hans bok er skrevet for dem som vil ”røkja etter 

gode seder eller høvisk åtferd eller fager og rett ordleiing”.15

Håkon Håkonssons saga ble skrevet i 1265 av islendingen Sturla orϖasson etter 

ønske fra Magnus Håkonsson. I sitt forord til Håkon Håkonssons saga skriver Knut Helle at 

”ho er offisiell historieskriving med eit tydeleg propagandaføremål ut over det å fortelje om 

fortida.”16. Bagge hevder det er det kristne- og kongelige rex iustus- idealet som bestemmer 

presentasjonen av kongen i sagaen. Kongen framstilles som rex iustus og som statsoverhode, 

mens personen Håkon er en vag figur. Bagge vurderer Sturlas arbeid som en suksess fordi han 

klarer å uttrykke den nye kongeideologien i en samlet fortelling om historiske hendelser.17

                                                 
9 Bagge 1987:98 
10 Bagge 1987:212 
11 Hellevik: Kongespeilet:12  
12 Rosén: KLNM ”Riddare”, bd. XIV 
13 Bengtsson 1999:67 
14 Strengleikar eller songbok:33. ”<A>T hæve æirra er i fyrnskunni varo likaϖe oss at forvitna ok rannzaka ui 
at æir varo listugir i velom sinom glægsynir i skynsemdom. hygnir i raϖagærϖom vaskir i vapnom hæverskir i 
hirϖsiϖum millder i giofum ok  <at> allz/skonar drængscap. hinir frægiazto” (Strengleikar :4). 
15 Kongespeilet:3. ”huer er foruitnast vill vm goda sidu edur hæuersku edur fogur og sannliga orda log.” 
(Konungs skuggsiá :2) 
16 Helle:Håkon Håkonssons saga:13 
17 Bagge 1996:156-158 
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  Det er den mulige propaganderingen av kongen som rex iustus og høvisk idealhersker 

som vil bli undersøkt i denne oppgaven. 

 

Kap.1.2 

Kongeideologien i mynt, segl og monumentalbygninger - 
forsøk på en interdisiplinær tilnærming 
Studiet av mynter (numismatikk) og segl (sigillografi) er ofte omtalt som historiske 

hjelpevitenskaper, og opptrer sjeldent utenfor sin egne publikasjonesarenaer som annet enn en 

kilder for datering eller som illustrasjoner. I senere engelsk forskning har imidlertid slike 

kildegrupper blitt trukket inn i forskningen i større grad. I introduksjonen til boken ”Heraldry, 

pageantry and social display in Medieval England” skriver Maurice Keen at studier av for 

eksempel heraldikk, segl og andre luksusobjekter i stor grad er preget av fagspesifikke og 

detaljorienterte studier, og at de dermed ikke har fått sin fortjente plass i det overordnede 

bilde; i det Annales- skolen kalte ”totalhistorie”.18 Slik jeg forstår Keen henviser han til 

Annales- skolens ønske om å ta i bruk alle kilder som kan gi oss informasjon om fortiden. 

Kritikere av Annales- skolen hevder at en slik framgangsmåte fører til en historieskrivning 

uten kjerne, en historieskrivning hvor de politiske hendelser faller ut. Mitt mål er ikke å skrive 

totalhistorie, men jeg ønsker å trekke inn kilder som tradisjonelt har hatt en relativt perifer 

rolle i middelalderforskningen. 

Dette er en vanskelig oppgave fordi jeg beveger meg inn på svært spesialiserte 

forskningsfelter. Jeg må presisere for leseren at jeg verken er trent numismatiker, sigillograf 

eller bygningsarkeolog. Oppgaven vil dermed ikke ha den dybde som mange eksperter på 

disse områdene nok kunne ønske. På den annen side er ikke målet for denne oppgaven dybde, 

men det helhetlige bildet, en interdisiplinær tilnærming med det mål å vurdere den 

høymiddelalderske kongeideologien ut fra et annet kildemateriale enn det som tradisjonelt 

anvendes, og forhåpentligvis bidra til å kaste nytt lys over spredningen av denne 

kongeideologien.  

En fordel, og ulempe, ved å arbeide i et interdisiplinært forskningsmiljø er etter min 

mening at man ikke er så tradisjonsbundet som mer spesialiserte forskningsmiljøer som for 

eksempel arkeologi og historie. Fordel ved en slik arbeidsmåte er som Dagfinn Skre påpeker 

at man unngår ”the trap of accepting the traditional interpretations within these disciplines. 

The potential of this kind of research lies in being able to exploit the advantage of coming 
                                                 
18 Keen 2002:1 
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from the outside and looking at the potential of the different sources with a fresh eye.”19 

Ulempen er som Skre også påpeker at dette muligens er en “unattainable ambition”.20 Uten en 

solid teoretisk og metodologisk plattform stiller man seg “laglig til for hugg” for å bruke en 

sagaklisjé. Når jeg allikevel velger en interdisiplinær framgangsmåte er det først og fremst 

fordi jeg ønsker å trekke myntene, seglene og monumentalbygningene inn i forskningen rundt 

kongeideologien, og forhåpentligvis bidra til å gi debatten omkring kongeideologien en ny 

innfallsvinkel. 

 

Kap. 1.3 

Begrepet propaganda  
I 1622 etablerte Vatikanet Sacra Congregatio de Propaganda Fide, løst oversatt ”den hellige 

kongregasjon for fremming av den romersk katolske kirkes tro”. Målet for denne 

kongregasjonen var å spre den romersk katolske tro til den nye verden, samt å opponere mot 

protestantismen. I ordets mest nøytrale form betyr propaganda nettopp spredning eller 

fremming av visse ideer. Flere forskere har forsøkt å definere propaganda mer presist, men 

hittil har man ikke kunne enes om hvilken definisjon som er mest egnet. Felles for alle 

definisjonene er allikevel ideen om at propaganda er ment å forme meninger, kunnskap og 

oppførsel som gagner de som står bak propagandaen. Studiet av propaganda er et stort felt 

som blant annet tar for seg påvirkningen av offentlig opinion, effekten av propaganda på 

individer, effekten propaganda har på utviklingen av sosiale bevegelser og som leverandør av 

ideologi. I denne oppgaven er det propaganda som leverandør av ideologi det vil fokuseres på. 

Ordet propaganda vekker fort assosiasjoner til mer moderne bruk av propaganda, som 

for eksempel nazistenes og kommunistenes enorme propagandaapparater. De fleste 

propagandastudier fokuserer da også på bruken av propaganda i moderne tid. I sin bok 

”Propaganda and persuation” hevder imidlertid Garth S. Jowett og Victoria O’Donnell at 

”The use of propaganda as a means of controlling information flow, managing public opinion, 

or manipulating behavior is as old as recorded history”.21 Muligheten er altså til stede for at 

propaganda var et virkemiddel kongemakten i middelalderen kunne ta i bruk selv om ordet 

propaganda, slik vi kjenner det i dag, ikke fantes i samtidens vokabular. Hvordan skal man så 

gå fram for å identifisere propaganda i middelaldersamfunnet? 

   

                                                 
19 Skre 1998:47 
20 Skre 1998:46 
21 Jowett & O’Donnell 1992:36 
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Kap.1.4 

Analyse av propaganda 
In sin bok presenterer Jowett og O’Donnell en ti-stegs plan for analyse av propaganda.22 

Første steg i denne planen er å finne ideologien og meningen bak propagandaen. I denne 

oppgaven er det kongsideologien slik den er uttrykt i de skriftlige kildene, og ønske om å 

meddele denne ideologien til den delen av befolkningen som ikke kunne lese som utgjør 

første steg. Ved å spre kongeideologien søkte kongemakten å legitimere sin posisjon, samt å 

få aksept for sine lover, dommer og andre beslutninger. 

 Videre forutsetter analysemodellen at forskeren forstår ”the climate of the times”. 

Denne oppgaven er avgrenset til tidsrommet 1217-1319, en periode hvor de langvarige 

borgerkrigene ender og landet opplever en lang periode med indre fred og stabilitet. Mangelen 

på rivaler til tronen må ha gjort det lettere for kongemakten å fremme sin krav enn det tilfelle 

hadde vært i borgerkrigstiden hvor tidvis mer eller mindre jevnbyrdige kongsemner slåss om 

makten. 

 Det tredje spørsmålet forskeren må stille er hvem står bak propagandaen? Når 

propagandisten skal identifiseres mener Jowett og O’Donnell at det er viktig å finne ut hvem 

som har mest å vinne ved å spre ideologien, eller budskapene. Som det går fram av oppgavens 

tittel er kongen identifisert som propagandisten. Ideologien som ligger bak propagandaen 

plasserer kongen på toppen av et hierarkisk ordnet samfunn, og samfunnets ulike grupper 

defineres ut fra den enkelte gruppens forhold til kongen.23 Dette utelukker ikke at mange av 

disse gruppene også dro fordeler av at denne ideologien ble propagandert, kirken og adelen 

har etter all sannsynligvis også utnyttet deler av budskapet om kongens overhøyhet til sin 

fordel, og de er dermed en del av kongens propagandaorganisasjon (trinn fire i analysen). Ofte 

kan nok kongen også ha fungert som agent for andre gruppers propaganda, selv om kongen 

har vært fokuset for propagandaen kan for eksempel medlemmer av adelen eller kirken har 

vært propagandistene. En slik forklaring hadde vært naturlig hvis teorien om 

redskapskongedømmet ble lagt til grunn. I oppgaven vil mulighetene for at kongen kun 

fungerte som agent berøres til en viss grad, men primært vil kongen være identifisert som 

propagandist.  

  Det femte trinn i analysen er å finne publikummet, hvem er det som skal overbevises? 

Publikum er i denne oppgaven definert som den del av befolkningen som ikke kunne lese, og 

                                                 
22 Jowett & O’Donnell 1992. Det gjøres rede for analysen på sidene 212-228. 
23 Bagge 2000b:39 
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som ikke hadde tilgang på de skriftlige kildene som uttrykker kongeideologien. Bakgrunnen 

for at publikum er definert såpass vagt henger sammen med at det ikke finnes kildemateriale 

som i tilstrekkelig grad kan brukes for å analysere publikums reaksjon på propagandaen. 

Publikums reaksjon er trinn åtte i analysemodellen, men en analyse av reaksjoner er det 

dessverre ikke mulig å gjennomføre på bakgrunn av kildematerialet. 

 Det trinnet av analysemodellen som vil få størst oppmerksomhet i denne oppgaven er 

det sjette: Utnyttelse av medium. Hvilke medium anvendes av propagandisten? I oppgaven er 

det mulighetene kongemakten hadde for utnyttelse av mynt, segl og monumentalbygninger 

som medium for propaganda som vil undersøkes. De ulike budskapene som kommer fra 

propagandisten i de ulike medium må sammenlignes for å se om det finnes et felles budskap 

og et felles mål med propagandaen. Ifølge Jowett og O’Donnell vil budskapet fra 

propagandisten som oftest være knyttet til ideologi på en eller annen måte. I forbindelse med 

utnyttelsen av medium for propaganda nevnes en del teknikker som kan brukes for å gjøre 

propagandaen mer effektivt. Blant disse ”teknikkene” nevnes monopol på det medium som 

brukes. Som det vil bli vist ser kongemakten ut til å ha hatt et monopol som myntherre, og et 

tilnærmet monopol når det gjaldt bygging av borger. Å identifisere slike teknikker er trinn sju 

i analysemodellen. 

 Trinn ni og ti tar for seg motpropaganda og effekten av dette. Motpropaganda vil ikke 

bli behandlet i denne oppgaven, selv om det i enkelte tilfeller vil påpekes at muligheter for 

motpropaganda er til stede. 

Jowett og O’Donnell hevder at det kun er bruken medium i propagandaen som endrer 

seg gjennom tiden, og impliserer med dette at deres analysemodell er anvendbar for alle typer 

propaganda til alle tider. Når det tilgjengelige kildematerialet legges til grunn er denne 

oppgaven allikevel ikke så enkel. Det vil ikke være mulig å kunne kommentere alle trinnene i 

analysemodellen på en tilfredsstillende måte. Jeg vil allikevel hevde at bruken av 

analysemodellen er fruktbar fordi den gir et rammeverk som det er mulig å måle det empiriske 

materialet opp i mot. Spesielt gjelder dette hvordan propagandisten bruker de tilgjengelige 

medium for å spre sitt budskap. 

 

Kap. 1.5 

Forskningshistorie 
Som det også vil bli påpekt senere har mynter, segl og monumentalbygninger tidligere ikke 

blitt studert med et eksplisitt ønske om å undersøke deres rolle som medium for propaganda. I 
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det følgende vil jeg først og fremst presentere de referanseverk jeg har anvendt i oppgaven, og 

hvordan mynter, segl og monumentalbygninger tradisjonelt har vært brukt som kilder i 

forskningen.  

 
Kap.1.5.1 

Mynter 
Interessen for middelaldermynt i Norge strekker seg langt tilbake i tid, allerede i 1865 ble C.I. 

Schives ”Norges mynter i middelalderen” utgitt. Til tross for at dette verket ble fullført for 

nærmere 140 år siden er det fortsatt et verk det hyppig refereres til av numismatikerne.24  

I 1936 ble Hans Holsts oversikt over norsk middelaldermynt publisert i skriftserien ”Nordisk 

kultur”. Holst kommenterer myntenes pregninger og foreslår også hvor forbildene for de ulike 

pregningene ble hentet fra. Fra 1950- tallet og fram til i dag har Kolbjørn Skaare publiserte 

flere artikler som omhandler norsk middelaldermynt og i 1995 ble hans verk ”Norges 

mynthistorie” utgitt i to bind. Det er spesielt Skaares korte, men svært informative bidrag i 

boken ”Kongens makt og ære” (1985) som vil anvendes i denne oppgaven. Artikkelen 

”Herskertegn og maktsymboler på norsk og annen nordisk middelaldermynt” er en av de 

ytterst få, om ikke den eneste, som tar for seg de norske middelaldermyntenes ikonografi. 

Artikkelen ble utgitt i 1985 og i sin konklusjon skriver Skaare ”Myntbildene oppviser et rikt 

og variert utvalg av herskertegn og maktsymboler. Som det vel har framgått av foredraget er 

dette et materiale som på langt nær er tilfredsstillende bearbeidet, systematisert og utforsket 

fra et ikonografisk synspunkt”.25 En slik konklusjonen hadde nok Skaare kunnet trekke i 2004 

også, lite eller ingenting er gjort med myntenes ikonografi siden Skaare kom med sitt bidrag. 

Det er allikevel ikke bare myntenes ikonografi som skal behandles i denne oppgaven, 

det må også sies noe om utbredelsen av mynt. Middelalderens pengevesen har vært diskutert 

av forskere som Kåre Lunden og Asgaut Steinnes. Det siste store bidrag til diskusjonen om 

middelalderens pengevesen er numismatikeren Svein H. Gullbekks doktoravhandling fra 2003 

”Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen”. Som det senere vil bli vist er det 

stor uenighet om hvor utbredt bruken av mynter var i middelalderens Norge, en redegjørelse 

av de ulike syn er dermed nødvendig for å kunne vurdere myntens mulige rolle som et 

medium for propaganda. 

 

                                                 
24 Skaare 1995a:14 
25 Skaare 1985:59 
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Kap.1.5.2 

Segl 
I 1894 utga Gustav Storm en kort avhandlig kalt ”Norges gamle Vaaben, Farger og Flagg”. I 

sin introduksjon nevner Storm at han ikke er den første som tar for seg temaet. Allerede i 

1781 hadde ”A.G. Carstens skrevet en grundlæggende Afhandling i det Danske 

Videnskabsseleskabs Skrifter”. På midten av det 19. århundre hadde også Rudolf Keyser tatt 

for seg temaet, og denne avhandlingen ble senere publisert i hans samlede skrifter. Til tross 

for at Keyser og Carstens hadde forsøkt å kartlegge utviklingen av det norske våpen, farger og 

flagg mente Storm at disse avhandlingene ”i saa mange væsentlige Punkter bleven 

forældet”.26 Storm ønsket derfor en helt ny gjennomgang av materialet. For Storm sto seglene 

sentralt, for det var gjennom seglene at man kunne følge utviklingen av våpenkunsten, det vil 

si den heraldiske kunst.27 Storm gir en kortfattet, men informativ oversikt over utvikling av de 

norske kongers merker, faner og våpen. Storms arbeid har allikevel havnet i skyggen av 

Hallvard Trættebergs omfangsrike arbeid med det heraldiske materialet (inkludert segl). 

Trættebergs mange bidrag til ”Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder”, samt hans 

øvrige bøker og artikler gir en særdeles god oversikt over de norske seglene fra 

middelalderen. Etter Trætteberg er det få, eller ingen, som har tatt for seg seglene i et større 

omfang.  

Christian Brinchmann publiserte i 1924 riksantikvar H.J. Huitfeldt Kaas’ innsamlede 

tegninger av kongesegl fra perioden ca. 1200-1500  i boken ”Norske sigiller fra 

middelalderen. Kongelige og fyrstelige segl”. Sammen med avbildningene av segl i 

Trættebergs bøker og artikler er denne boken mitt viktigste referanseverk for seglenes 

utseende. Seglene er gjengitt i oppgavens appendiks.  

 

 

Kap. 1.5.3 

Monumentalbygninger 
Hans-Emil Lidén hevder de trekk som kjennetegner et monumentalbygg er størrelsen, 

byggematerialet (i høymiddelalderen var dette materialet stein) og et utsøkt håndverk. Lidén 

hevder også at monumentalbygningene: 

                                                 
26 Storm 1894:3 
27 Storm 1894:4 
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”har åpenbart en oppgave utover de praktiske funksjoner den skal dekke. Den skal formidle noe til 

betrakteren, noe som byggherren nok ønsker skal tre tydelig frem, men som likevel sjelden sies med 

rene ord. Som oftest dreier dette seg om hvilken makt og posisjon byggherren har”.28  
I denne oppgaven er det bygninger i stein som vil bli behandlet. Innenfor forskningen på 

monumentalbygninger har man ofte tatt med enkelte av stavkirkene, men de vil ikke bli 

behandlet i denne oppgaven. 

 

Kap.1.5.3.1 

Borger 
Anna- Lena Eriksson har delt norsk borgforskning inn i tre aktivitetsperioder. I den første av 

disse periodene, fra 1870- årene og fram til begynnelsen av 1900-tallet undersøkte Peter Blix 

Valdisholm, Akershus, Bergenshus og Mjøskastellet, mens Johan Meyer konsentrerte seg om 

undersøkelser av Tønsbergshus. I den neste aktivitetsperioden, fra slutten av 1. verdenskrig til 

begynnelsen av 2. verdenskrig ble Akershus undersøkt på nytt, denne gangen av Holger 

Sinding- Larsen som publiserte en monografi om borgen i 1924-25. I denne perioden begynte 

også Norges mest markante borgforsker, Gerhard Fischer, sitt arbeid med borgene. Han 

foretok flere undersøkelser og ledet restaureringsarbeider ved Tønsbergshus, Bohus, 

Bergenshus og Sverresborg utenfor Trondheim. Resultatene av disse undersøkelsene ble ikke 

publisert før i 1951. Etter krigen ble det satt i gang omfattende restaureringsarbeider for å bøte 

på skader som hadde skjedd under krigens gang,29 men til tross for dette tørket publiseringen 

av borgmaterialet inn. Fram til 1980- tallet var det kun borgmaterialet fra Bergenshus som ble 

publisert i det andre bindet av ”Norske kongeborger” (1980).30  

 I de senere år har enkelte forskere fokusert på borgenes betydning, både deres militære 

funksjoner, og deres funksjon ellers i samfunnet. Blant annet publiserte Forsvarsmuseet i 

2003 artikkelsamlingen ”Krigføring i middelalderen. Strategi, ideologi og organisasjon ca. 

1100-1400” hvor blant annet Knut Peter Lyche Arstad og Tor Einar Fagerland diskuterer 

borgenes betydning. Et annet verk som har forsøkt å ta borgforskningen videre er Anna-Lena 

Erikssons ”Maktens boningar. Norska riksborgar under medeltiden” (1995), hvor Eriksson tar 

for seg forskningshistorien og kommer med nye tolkninger av blant annet materialet som ble 

innsamlet av Fischer. 

 I land som England og Frankrike, og også våre naboland Sverige og Danmark har 

interessen for middelalderborgene vært langt støtte enn den har vært her til lands. I denne 
                                                 
28 Lidén 1986:121 
29 Blant annet ble store deler av kongsgården i Bergen ble ødelagt av en eksplosjon i 1944 (Fischer 1951:8). 
30 Eriksson 1995:1-2 
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oppgaven har jeg blant annet benyttet meg av resultater fra engelsk og svensk forskning i håp 

om å kunne kaste nytt lys på de norske middelalderborgenes funksjoner. Blant annet har 

Charles L. H. Coulsons bok ”Castle in medieval society. Fortresses in England, France and 

Ireland in the central middle ages” (2003) vært en viktig kilde for inspirasjon og ideer. Jeg vil 

komme nærmere tilbake til Coulsons bok i innledningen til kapittel 4.   

 

Kap 1.5.3.2 

Kirker 
Vi har bevart langt flere kirker enn borger fra middelalderen, og dette forholdet avspeiles også 

i forskningsaktiviteten. Stavkirkene, i lang tid oppfattet som noe særegent norsk, har fått mye 

oppmerksomhet fra forskerne, men omfattende kartlegging av en del steinkirker fra 

middelalderen er også gjennomført. På samme måte som med borgene er mye av dette 

kartleggingsarbeidet gjennomført av arkitekter, og vi møter i stor grad de samme forskerne 

som undersøkte borgene.  

 Etter min mening vil det forskningsarbeidet som er presentert ovenfor utgjøre et 

tilstrekkelig materiale for analysere den mulige bruken av propaganda i middelalderens 

Norge. Konklusjonene fra disse arbeidene vil også kunne fungere som et utgangspunkt for 

videre tolkning, eller som en basis for diskusjon. 

 
Kap. 1.6  

Oppgavens oppbygning 
I oppgaven vil jeg først presentere de ulike kildegruppene hver for seg, og vurdere hvorvidt de 

ulike kildene kan ha blitt brukt som et medium for å propagandere kongeideologien. Som en 

avslutning på hvert enkelt kapittel vil jeg kort oppsummere resultatene av mine undersøkelser. 

I oppgavens siste kapittel vil disse oppsummeringene danne utgangspunkt for en overordnet 

og generell diskusjon om bruken av mynt, segl og monumentalbygninger som propaganda. I 

denne diskusjonen vil jeg i større grad måle resultatene fra de forgående kapitlene opp mot 

Jowett og O’Donnells analysemodell for propaganda, samt at bruken av en interdisiplinær 

framgangsmåte vil bli evaluert på bakgrunn av de erfaringer jeg har gjort i arbeidet med 

oppgaven.   
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Kap. 2 

Mynter  
Som nevnt i innledningen er målet med denne oppgaven å diskutere hvorvidt mynt, segl og 

monumentalbygg kan ha blitt brukt som propaganda for å fremme den offisielle 

kongsideologien. Innenfor klassisk historie har myntene blitt undersøkt med henblikk på en 

politisk funksjon, men innenfor norsk middelalderforskning er dette et området som er lite 

utforsket.31 Enkelte forskere har rett nok beveget seg i retning av slike undersøkelser, men 

ingen av disse forskerne uttrykker et eksplisitt ønske om å kartlegge myntenes mulige 

funksjon som kongelig propaganda. 32  

Skaare gjør i sin artikkel ”Herskertegn og maktsymboler på norsk og annen nordisk 

middelaldermynt” kort rede for ulike myntbilder som ble anvendt fra 900-tallet og fram til 

1300-tallet. Skaare definerer mynt som ”metallstykker forsynt med et statlig preg som 

garanterer en bestemt verdi”. Myntenes preg, gir ifølge Skaare, uttrykk for den statsmakt som 

står bak myntutgivelsene. Skaare konkluderer med at myntbildene viser et rikt og variert 

utvalg av herskertegn og maktsymboler.33 I Norge var det i perioden 1217-1319 hovedsakelig 

kongemakten som sto for utmyntingen, og det var kongemakten som garanterte for myntens 

verdi og valgte myntens preg.34 Skaares artikkel gir en god oversikt over hvilke herskertegn 

og maktsymboler som ble brukt som myntpreg, men Skaare diskuterer i liten grad bakgrunnen 

for at kongemakten valgte akkurat disse symbolene. Gjennom dette kapittelet vil det gjøres 

rede for hvilke myntbilder kongene i perioden 1217-1319 brukte, samt at myntbildenes 

symbolikk og bakgrunnen for at kongemakten tok i bruk disse symbolene vil diskuteres.  

Den svenske kunsthistorikeren Herman Bengtsson trekker fram at mynten var et av de 

”bildprydda föremål som under medeltiden fick den mest omfattande spridningen”.35 

Bengtsson diskuterer imidlertid ikke hvor stor denne spredningen kan ha vært. Var bruken av 

mynt kun utbredt blant de øvre sjikt av samfunnet, de sjikt som muligens hadde tilgang på, og 

mulighet til å lese Kongespeilet og  Håkon Håkonssons saga, eller ble myntene brukt av andre 

                                                 
31 Se blant annet Morawiecki (1983): ”Political propaganda in the coinage of the late Roman republic (44-
43BC)” og Luce (1968): “Political propaganda on Roman republican coins: circa 92-82 BC”. 
32 I sin artikkel ”Kjøpe, selg, bytte, gi. Vareutveksling og byoppkomst i Norge ca 800-1100” (1989:134) foreslår 
Axel Christophersen at mynter på 1000-tallet tjente som propaganda for kongene. Ellers har Skaare kartlagt 
bruken av herskertegn og maktsymboler på mynt i nordisk middelalder. 
33 Skaare 1985:53-59 
34 Også erkebiskopen og hertug Håkon slo mynt. Både erkebiskopens og hertugens utmynting vil diskuteres 
senere. 
35 Bengtsson 1999:136 
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samfunnsgrupper også? En diskusjon om spredning og bruk av mynt vil derfor være 

nødvendig for å avgjøre om mynten var et velegnet medium for kongemaktens propaganda. 

 

Kap. 2.1 

Kongelig mynt før 1217 
Da Håkon Håkonsson fikk kongsnavn i 1217 hadde mynt allerede vært i bruk i landet i over 

200 år. Normalt regnes Olav Tryggvasson (995-1000) som grunnleggeren av norsk utmynting, 

selv om det også er foreslått at både Magnus den gode (948-ca 960) og Håkon jarl (ca 970-

995) slo mynt.36 En gjennomgang av samtlige myntbilder fra Olav Tryggvassons tid og fram 

til Håkon Håkonsson vil ikke være mulig innenfor denne oppgavens rammer, men i de tilfeller 

hvor det er en åpenbar likhet mellom disse kongenes mynter og mynter fra kongene som 

behandles i denne oppgaven vil det selvfølgelig påpekes.37   

 

Kap. 2.2 

Håkon Håkonssons mynter 
Når Holst i 1936 skrev om norsk middelaldermynt kommenterte han at det ikke fantes mynter 

som med sikkerhet kunne tilskrives noen konge i tiden mellom Sverre Sigurdsson og Magnus 

Håkonsson, kun ”heldige funn kan bringe oss de manglende ledd mellem Sverres og Magnus’ 

så høist forskjellige myntstykker”.38 Senere har ikke numismatikerne bare fått slike ”heldige 

funn”, en del mynter som Holst tilskrev Magnus Håkonsson har blitt datert på nytt og 

plasseres nå innenfor Håkons Håkonssons regjeringstid. Håkons utmynting starter før han blir 

enekonge, og mynten med omskriften Rex et comes, ”Konge og jarl” tilskrives gjerne Håkon 

og hans formynder Skule Bårdsson.39 Over 2000 mynter fra tre ulike skattefunn, og rundt 

3000 mynter funnet i forbindelse med utgravninger i middelalderkirkene er datert til perioden 

1217-1263.40 Samtlige av myntene som plasseres innenfor denne perioden er brakteater, det 

vil si mynter med pregning på kun en av sidene. 

                                                 
36 Skaare 1995a:38 
37 For en gjennomgang av alle norske kongers utmynting se Skaares ”Norsk Mynthistorie” (1995).   
38 Holst 1936:115 
39 Skaare 1995a:71 
40 Gullbekk 2003: Se tabeller side 69 og 77. Samme sted finnes en oversikt over antallet mynter funnet  som er 
fra Magnus Håkonsson, Eirik Magnusson og Håkon Magnusson. I kirkefunnene finnes 17 eller rundt 2000 (det 
er mulig at en del av de anonyme brakteater fra perioden 1260-1320 kan tilskrives Magnus) mynter fra Magnus 
Håkonsson ,1400 fra Eirik Magnusson og hertug Håkon Magnusson og 300 fra Håkon Magnusson. I 
skattefunnene er mellom 3000-4000 mynter fra Magnus og hans sønner. 
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Enkelte av myntene er preget med bokstaver, såkalte bokstavbrakteater, og det er stor 

sannsynlighet for at bokstavene på disse myntene angir hvor myntene er produsert. Bokstaven 

”T” opptrer på mange av myntene fra Toppenfunnet (Nes i Buskerud), og disse myntene er 

sannsynligvis tilvirket i Tunsberg. Også ”B”, muligens Bergen og ”A”, muligens Aslo er 

representert blant disse myntene.41 Myntene skiller seg ikke stort fra de bokstavbrakteater som 

ble slått under Sverre. Bortsett fra lokaliseringen av utmyntingssteder vet vi lite om antallet 

mennesker som var involvert i produksjonen og navnene på myntmestere, myntslagere og 

deres posisjon i samfunnet. 

I Håkons tid ble det preget mange ulike typer mynter, men vanligst ser symboler for 

konge og kongemakt ut til å ha vært.42 Det er disse myntene som jeg skal konsentrere meg om 

i det følgende. 

 

Kap 2.2.1 

Kronen- Guds utvalgte 
Det myntbildet som opptrer hyppigst på Håkons mynter er kronen (se eksempel fig.1), og det 

er nettopp dette myntbildet som har gitt navn til den fellesskandinaviske hovedmynt, krone.43 

Kronen var i middelalderen et verdighetstegn for konger og personer som innehadde viktige 

stillinger. Etter å salvingen, kunne kongene bære kronen som et symbol på sin kongelige 

rang.44 I to av de største myntfunnene som inneholder mynt fra Håkons regjeringstid, funnet 

fra Kastellgården i Konghelle og fra Lavranskirkens tomt i Tønsberg, er mynter med 

avbildninger av kroner dominerende. Funnet fra Kastellgården inneholder 161 mynter med 

kronet hode en face (forfra, mot betrakter), 318 mynter med krone og 399 mynter med kronet 

hode i profil. Hvis alle mynter med ubestemmelig motiv trekkes fra vil myntene med krone i 

motivet utgjøre 91% av det totale antallet identifiserbare norske brakteater i funnet.45 Fra 

Lavranskirkens tomt utgjøres 94% av funnet av mynter med krone i motivet.  

Den første norske konge som ble salvet og kronet til konge var Magnus Erlingsson. 

Kroningen fant sted i Bergen i 1163 eller 1164 og ble sannsynligvis utført av Erkebiskop 

Øystein. Gjennom kroningen styrket Magnus sitt krav til tronen, et krav som i utgangspunktet 

                                                 
41 Skaare 1995a:73 
42 Skaare 1978:37 
43 Skaare 1985:53, 57 
44 Twining 1967:21 
45 Gullbekk 1992/93:70. Totalt antall brakteater i funnet fra Konghelle var 1.468. 502 brakteater med 
ubestemmelig motiv. Totalt 878 brakteater med kronemotiv av totalt 966 brakteater hvor pregningen kunne 
identifiseres.   
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bygde på spinkelt grunnlag siden Magnus ikke var kongssønn.46 Gjennom kroningen 

formidlet kirken Guds støtte til Magnus, og han ble Guds utvalgte. Siden det var kirken som 

formidlet denne støtten pliktet kongen seg til lydighet og underkastelse til kirken.47 Magnus’ 

motstander, kong Sverre, mente Magnus’ kroningen var uten betydning fordi han ikke var av 

kongelig byrd.48 Sverre fikk aldri kirken til å garantere for sin rett til kronen selv om han 

prøvde. Han greide å tiltvinge seg kroning i 1194, men det ble vektlagt at Sverre hentet støtte 

direkte fra Gud, og ikke via kirken. Hvor Magnus’ kongedømme var av kirkens nåde, var 

Sverres kongedømme av Guds umiddelbare nåde, utenom kirken.49 Også i Sverres sønnesønns 

regjeringstid var kirkens rolle i forbindelse med kroninger og kongsrett et viktig tema. 

Håkon Håkonsson var en uekte sønn av kong Sverres sønn, Håkon. Håkon 

Håkonssons saga forteller at Håkon Sverresson høsten 1202 oppholdt seg i Borg. Under 

oppholdet ”var da hos han ei kvinne som heitte Inga, ei god og trufast kvinne”.50 Som et 

resultat av dette forholdet ble Håkon Håkonsson født i 1203. Allerede som tenåring blir 

Håkon i 1217 hyllet til konge ved Øyrating. Han hadde stor støtte fra de gamle birkebeinerne, 

men geistligheten ville ikke anerkjenne hans krav på tronen. Dette skyltes blant annet den 

usikkerhet som var knyttet til hans byrd.51 I 1218 gjennomgikk Inga en prøvelse for å bevise 

at hun snakket sant når hun hevdet at Håkon Sverresson var Håkons far. Inga bar glødende 

jern og da bandasjene ble løsnet ”gjorde Gud der ei stor jartegn med si miskunn, så handa var 

heilt uskadd, og alle som såg henne sa at handa var mykje fagrare da enn før ho bar jarnet”.52 

At Inga besto prøvelsen styrket Håkons krav på makten, og hans enerett på å bære kongsnavn 

ble stadfestet på riksmøtet i Bergen i 1223.53  

Håkon hadde dermed eneretten til å bære kongsnavn, men han ble ikke salvet og 

kronet før 1247. Kirken ønsket at Håkon skulle avlegge samme kroningsed som Magnus 

Erlingsson, men Håkon nektet. Håkon mente kirken ikke hadde rett til å blande seg inn i 

kongevalget, og de var ikke i sin rett til å stille krav til kongen for å gi ham sin støtte. Ifølge 

Bagge var dette det offisielle uttrykk for Sverreættens kongsideologi. Jeg skal ikke gå inn i 

detaljer om forløpet til kroningen her, men kun nevne at det i Bergen 1247 ble holdt en stor 

                                                 
46 Helle 1995:36-37 
47 Bagge 1985:29 
48 Bagge 2000a:155 
49 Helle 1995:61 
50 Håkon Håkonssons saga:18. ”Var a hía honum kona su er Inga her goϖ kona ok trulynd.” (HsH:1). 
51 Bagge 1996:97 
52 Håkon Håkonssons saga:60. ” a gôrϖi guϖ ar miklar jarteinir meϖ sinni miskunn at hon uar uel skír Ok 
sogϖu at allir eir er sa at myklu uar hond hennar fegrí enn aϖr. Hon tok undir jarnít.” (HsH:30) 
53 Helle 1995:180 
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kroningsfest, og at kardinal Vilhelm av Sabina satte kronen på Håkons hode.54 Ifølge sagaen 

kom ikke Håkon med noen innrømmelser til kirken. 

Som tidligere nevnt var kronen et symbol på at kongen hadde gjennomgått en 

kroningsseremoni som den Håkon gikk gjennom i Bergen i 1247. Allikevel hevder 

numismatikerne at Håkon slo mynt preget med krone før kroningen fant sted. I Kongespeilet 

understrekes det at kirken ikke velger kongen, men Gud selv. På samme måte som Gud valgte 

David til å herske, valgte Han en hersker for det norske riket. Håkon nektet å kjempe for sin 

rett, og stolte på at Gud vil gi ham den del av riket som Gud mente han hadde rett på. Ifølge 

Bagge overser Sturla alle politiske grunner til at Håkon ble konge og vektla heller at Gud 

hadde valgt Håkon. Kroningen ble på denne måten kun en stadfestelse av den stilling han 

allerede hadde.55

Kroningen allikevel en mulighet for å vise kongen i full skrud for bybefolkningen, og 

det er sannsynlig at fortellinger om kongens høyhet og hellighet, vist gjennom hans vakre 

klær og insignier, ble spredd rundt om i riket. Skal vi tro Sturlas beretning om 

kroningsprosesjonen må det ha vært svært mange tilskuere tilstede i Bergen kroningsdagen, 

for hele 80 hirdmenn ble satt til å rydde veien fra kongsgården til Kristkirken.56 Samtidig 

vitner det numismatiske materialet om at kongen også før kroningen ønsket å gi uttrykk for 

sin verdighet. Kongen hadde i lang tid før kroningen framstått som Guds utvalgte, med 

kronen på hodet, på myntene. Kroningen bidro nok til å styrke kongens autoritet og hellighet, 

og det er mulig at avbildningene av kongen med krone på hodet fikk en sterkere symbolsk 

effekt etter kroningen. Det mest interessante med myntene er allikevel at de vitner om at 

kongemaktens syn på kongeverdigheten ikke bare ble forfektet i de skriftlige kildene, men at 

denne ideologien også ble satt ut i praksis.  

Skaare mener det er umulig å si om kronene som er avbildet på myntene representerer 

virkelige kroner. Det er ikke bevart noen kongekrone fra middelalderen i Norge, men 

diplommaterialet gir opplysninger som indikerer at norske kongekroner har eksistert. I et 

bevart diplom instruerer kong Henrik III av England sin gullsmed Edward av Westminster om 

at kronen kongen ønsker å få laget til den norske konge skal gjøres ferdig innen Mikkelsmess. 

Diplomet er datert til 1252, altså etter Håkons kroning. I et diplom sendt senere samme år 

presiserer Henrik III at Edward skal gjøre kronen noe større og at en lik krone skal lages til 

ham selv, men at blomstene skal gjøres høyere på denne. Etter all sannsynlighet er det en 
                                                 
54 Kroningsseremonien og opptakten til den er beskrevet i Håkon Håkonssons saga:256-259. 
55 Bagge 2000a:155 
56 Håkon Håkonssons saga side:259.”Attatíghir hirϖmanna voru herklæddir ollum herbunaϖi. At ganga vm 
konungsgarϖ ok kristzkirkiu at ryma veghínn.” (HsH :141) 
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liljekrone som omtales her.57 I middelalderen var det stiliserte liljemotivet, eller fleur de lis- 

motivet et nærmest essensielt ornament på de kongelige kronene.58 Liljen utgjorde sammen 

med ørnen og løven de sterkeste heraldiske symboler i middelalderen. Liljen symboliserte 

uskyld og kyskhet og ble brukt som et symbol på Jomfru Maria. Liljen var svært mye brukt av 

de franske kongene.59 Uansett om kronen som preget mynten var en kopi av en virkelig krone 

eller ikke er sannsynligheten stor for at kronen på mynten var utformet slik at den fulgte 

tidens mote. 

At kronen var et symbol som var så sterkt forbundet med kongemakten gjorde at 

kronen muligens også ble brukt i forbindelse med motpropaganda, I takmaleriet i Ål stavkirke 

(malt ca. 1300) løfter en av de tre hellige konger av seg kronen. I europeisk kunst har han den 

normalt på eller helt av. Randi Horgen hevder at denne framstillingen kan reflektere striden 

mellom kirke og kongemakt på midten av 1200-tallet. Avbildningen av kongen med kronen 

halvt av kan ha fått betydning som symbol på delt makt.60 En motsatt syn av det 

Kongespeilets forfatter i flere tilfeller forfekter. 

 I og med at kongen var eneste myntherre kunne han gjennom myntene hevde at han 

hadde kongeverdigheten selv om den andre store samfunnsmakten, kirken, ikke hadde 

anerkjent dette offentlig gjennom kroningen. Kirken kan, på lignende måte som i eksempelet 

fra Ål stavkirke ha forsøkt å gi uttrykk sitt syn på saken, men når det gjelder myntene hadde 

kongen monopol og sto fritt til å forfekte sin ideologi.61 At det var svært viktig for 

kongemakten å ha full kontroll myntvesenet vises i en av Magnus Håkonssons retterbøter,  

hvor straffen for å forfalske kongens mynt er fredløshet.62  

 Kongens bruk av kronen som myntbilde viser at det var svært viktig for kongemakten 

å meddele befolkningen at han var Guds utvalgte. Særlig interessant er Håkon Håkonssons 

bruk av kronen som myntbilde før han blir kronet i 1247, disse myntene bidrar til å 

understreke at det er Gud og ikke kirken som velger kongen. 

 
                                                 
57 RN I: brev 859,865. Vi vet ikke om denne kronen noen gang nådde Norge, et annet dokument (RN I:909) 
forteller nemlig at Henriks bror Richard låner Henrik 500 mark sterling og tar en krone de Norwagia i pant. 
58 Twining 1967:37 
59 Verwohlt: KLNM “Lilje”, bd. X 
60 Horgen 1996:59 
61 Erkebiskopen fikk myntrett i 1222, men denne retten var underordnet kongens myndighet. Gullbekk mener 
retterboten hvor kongen gir erkebiskopen rett til å slå mynt bærer preg av at kongemakten ønsket å regulere og 
kontrollere myntvesenet og pengeomløpet i minste detalj (Gullbekk 2003:111). Det er svært lite trolig at 
kongemakten ville godta at erkebiskopen preget mynter som sådde tvil om hans rett til tronen. Retterboten er 
trykket i DN III:1. 
62 ”Den ellevte rettebot gav og kong Magnus særlig… eller nogen forfalsker kongens mynt, brev eller indsegl…. 
” (Landsloven :193-194). ”þa hina xi. rettar bot gaf Magnus konungr oc einkanliga…eða falskar [maðr stedja 
bref eða insigli konungs” (NgL II:23). 
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Kap. 2.2.2 

Korset- den fromme hersker 
Beretning i Håkon Håkonssons saga om kongens svar på kirkens krav i forbindelse med 

kroningen, og Kongespeilets vektlegging av at kongen er utnevnt av Gud direkte, kan gi et 

inntrykk av steile motsetninger mellom konge- og kirkemakt. Kongemakten mente kirken 

ikke kunne stille krav i forbindelse med kroningen, men samtidig var kirken forvalter av den 

tro som kongemaktens legitimitet bygde på. At det på enkelte områder var stor uenighet 

mellom de to samfunnsmaktene er det liten tvil om, men forholdet var også preget av nært 

samarbeid. Bagge har oppsummert forholdet mellom kirke- og kongemakt med at ”i det store 

og  hele talte middelalderens norske konger med, ikke mot Roma.”.63  

Kongens avhengighet av Gud forpliktet ham til dyp ydmykhet og underkastelse i 

forhold til Ham. Selv om Gud hadde gitt kongen herredømme over det jordiske riket og en 

veldig autoritet overfor andre mennesker, satte altså hans forpliktelser til Gud visse krav til 

ham. I forbindelse med kongebønnen i Kongespeilet sier forfatteren at ”Kongen skal byrja 

bøna si med å syne Gud si rette tru; dinest skal han syne at han har omsut for det jordiske riket 

og for Guds makt”.64 Håkon framstilles i sagaen som en konge med urokkelig tro på Gud, og 

flere ganger legger han viktige avgjørelser i Guds hender. I både Kongespeilet og Håkon 

Håkonssons saga er det rex iustus- idealet som forfektes. Som nevnt i innledning var det svært 

viktig at kongen, som rex iustus, framstod som en god kristen. I sin framlegging av gode seder 

påpeker forfatteren av Kongespeilet at ”det er det største i all god sed å elska Gud og den 

heilage kyrkja, akta på å lyda messe, vere idug til å halda gudleg bøn, og bede om miskunn 

for seg sjølv og alt kristne folk”.65

Det nære forholdet mellom Gud og kongen, og kongens underkastelse til Gud vises 

også i myntene. Allerede under Olav Tryggvasson ble mynter preget med kors, og Håkon 

følger på denne måten en lang europeisk og norsk tradisjon. Korset på mynten markere at 

kongen ønsker å framstå som en kristen hersker- som rex iustus.  Skaare nevner at korset ved 

siden av å tjene som symbol og ornamentikk også gjorde det enklere å dele myntene. På 

denne måten hadde korset også en praktisk funksjon.66

                                                 
63 Bagge 2000a:204 
64 Kongespeilet:174. ”En þætta up haf a konongr at hafa at bæn sinni. At syna fyrst guϖi retta tru sina. Þvi næst a 
hanum þat syna at hann bæRr ahyggio yfir iarϖlict vællϖi oc um guϖdomligan matt (?) guϖs.” (Konungs 
skuggsiá: 92). 
65 Kongespeilet: 128. ”En þat er hofuϖ allarar siϖgæϖe at ælska guϖ og heilaga kirkio lyϖa tiϖum vandligha 
væra iϖinn ahælgum bænum oc biϖia ser miskunnar oc allu kristinu folki”. (Konungs skuggsiá :65) 
66 Skaare: KLNM ”Kors på mynter”, bd. IX 

 22



På Håkons mynter finner vi også avbildninger av ulike heraldiske dyr, samt ulike 

fabeldyr.67 Et av dyrene som er avbildet er løven (fig.2). I motsetning til den oppreiste løven 

som senere opptrer i riksvåpenet står denne løven på alle fire poter. Det er mulig at denne 

løven var en forløper til den oppreiste løven i riksvåpenet, men noen sikre indikasjoner på 

dette finnes ikke. Ifølge Hallvard Trætteberg vaklet den norske kongemakten før den til slutt 

tok løven til fast skjold- og fanemerke.68 Løven var konge over alle dyr, et symbol på Kristus 

og et dyr med stort mot, makt og besluttsomhet, men med kontroll over sitt raseri og nobel 

medlidenhet, den drepte bare når den var sulten og lot alle sine fanger gå hjem uskadet.69 Ved 

å bruke løven som personlig merke ønsket nok kongen å gi uttrykk for at han var i besittelse 

av disse viktige egenskapene. 

Mynten ga kongen mulighet til å framstille seg selv som rex iustus gjennom bruken av 

korset. På den annen side kunne bruken av løven uttrykke at kongen hadde kapasitet til å 

straffe de som ikke fulgte Guds lover og at han ikke ville straffe uten grunn. 

 

Kap. 2.2.3 

Myntproduksjon under Håkon Håkonsson 
Rundt 5000 av myntene vi har bevart fra kirke- og skattefunn er datert til Håkons 

regjeringstid. Hvor stor del disse myntene representerer av det totale antall mynter produsert i 

Håkons regjeringstid vet vi ikke, men det er ingen mangel på forskere som har forsøkt å anslå 

produksjonen av mynt samt bruken av den i middelaldersamfunnet. 

Kåre Lunden hevder at kongemaktens tilgang på metaller, primært gull og sølv var 

liten og at disse metallene var svært dyre. Lunden viser blant annet til det lave sølvinnholdet i 

myntene og ser dette som en indikasjon på dårlig tilgang på sølv.70 En forutsetning for å 

kunne slå mynt var selvsagt at man hadde tilstrekkelig med sølv. I Historia Norvegiæ blir det 

opplyst at det utenfor Oslo finnes store mengder sølv, men at dette sølvet nå ligger skjult i 

fjellet.71 Flere forskere har satt opplysningene i Historia Norvegiæ i sammenheng med 

gruvene som finnes under Gamle Aker kirke. Hvis det stemmer at det finnes en sammenheng 

mellom disse gruvene og opplysningene i Historia Norvegiæ har det fra 1100-tallet av 

foregått gruvedrift i Norge, og det kan ikke utelukkes at kongene i middelalderen skaffet sølv 

                                                 
67 Skaare 1985:57 
68 Trætteberg 1930-33:481. Grunnen til at løven er ansett å være Håkons personlige symbol er at løven er 
erstattet med en ørn i Håkon unges segl. Jeg vil komme tilbake til dette i kapittel 3.2.3. 
69 Shenton 2002:75  
70 Lunden 1978:21 
71 ”Utenfor byen Oslo er det også store mengder sølv, men vannflommen har stengt det av for folk, så nå ligger 
det skjult i fjellet”. (Historia Norvegiæ, oversatt av Astrid Salvesen 1990:21) 
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til utmynting fra egen gruvedrift. Teorien om at det pågikk gruvedrift i nærheten av Oslo på 

1100-tallet blir sterkt kritisert av Ole Georg Moseng i artikkelen ”The dragon in the hole: the 

myths about ”Akersberg” and medieval mining in Norway” (1992). Moseng påpeker at det 

ikke sies noe om gruvedrift i Historia Norvegiæ, og i tillegg hevder Moseng at kildekritiske 

bemerkninger er få eller ikke eksisterende hos tilhengerne av ”gruvedriftsteorien”.72 Mosengs 

konklusjon er Historia Norvegiæs omtale av sølv ved Oslo tilhører en typisk middelalders 

vandresagnstradisjon, og at Historia Norvegiæ vanskelig kan brukes som belegg for 

gruvedrift på 1100-tallet. De sporene etter gruveverksdrift som finne mener Moseng stammer 

fra midten av 1500-tallet.73

I og med at det er lite trolig at det ble drevet utvinning av sølv i Norge måtte sølvet 

skaffes til veie på andre måter. En mulighet var å inndra all mynt i sirkulasjon. En slik 

pengepolitiske beslutning kalles renovatio monetea.74 I ”Kulturhistorisk leksikon for nordisk 

middelalder” viser Skaare til to diplom fra 1353 og 1364 hvor det nevnes ”avskaffet mynt”. 

Dette innebærer ifølge Skaare at renovatio monetea må ha forekommet i Norge kort tid før 

1353 og 1364.75 Med utgangspunkt i det numismatiske materialet har Gullbekk forsøkt å vise 

at myntinndragningene i 1353 og 1364 ikke var enestående i norsk middelalder. Hvis de 

styrende myndigheter ikke nedla restriksjoner på myntenes fartstid, ville de ifølge Gullbekk 

først forsvinne som en følge av slitasje, nedlegging i skatter, omsmelting og mishandling. 

Uten regulering ville myntmaterialet ha vært sammensatt av et stort antall mynttyper med 

varierende myntstandard. Gullbekk hevder at dette på ingen måte viser seg i myntskattene, og 

forklaringen på dette er at kongene inndro sine forgjengeres mynt.76 Ved å inndra gjøre dette 

oppnådde kongen flere fordeler; han sikret sølvtilførsel til egen utmynting, den nye kongens 

mynt ble den gjeldene i myntsirkulasjonen og kongen sikret inntekter som følge av 

inndragningen.77 Inntekten ble sikret ved at man trakk inn mynt med bedre sølv enn den man 

ga ut igjen. Man kunne altså prege langt flere mynter av den nye, dårligere typen. Gullbekk 

påpeker at det var ingen konger som ga ut dårligere mynt enn forgjengeren straks de kom til 

makten. Tidlig i regjeringsperioden ga man gjerne ut bedre mynt, eller mynt med samme 

verdi som forgjengeren for å markere seg som en sterk og god myntherre.78  At kong Sverres 

                                                 
72 Moseng 1992:47-50 
73 Moseng 1992:70 
74 Gullbekk 1992/93:52 
75 Skaare: KLNM “Myntinndragning”bd.XII.  Diplomet fra 1353 er trykket i DN I: 336. Diplomet fra 1364 er 
trykket i DN IV:442. 
76 Gullbekk 1992/93:55 
77 Gullbekk 1992/93:57 
78 Gullbekk 2003:355 
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mynter ikke sirkulerte under Håkon Håkonsson tyder på at renovatio monetea ble 

gjennomført i løpet av 1200-tallet.79  

Lundens argument om at mynt ikke var brukt i stor utstrekning på grunn av mangel på 

sølv holder etter min mening ikke mål, som det også vil bli vist senere hadde kongemakten 

inntekter som gjorde det mulig å slå mynt i stort kvantum, og ikke minst, ved å inndra 

forgjengerens mynt hadde kongen hele tiden mulighet til å slå ny mynt. 

 

Kap. 2.3 

Magnus Håkonssons mynter 
Magnus ga ut flere typer penninger og kvartpenninger med pregning på begge sider. Dette ga 

ham muligheten til å uttrykke samme flere sider av kongeideologien på én og samme mynt. 

På penningene (fig.3) var adversbildet et kronet hode eller kronet brystbilde en face og på 

kvartpenningene var adversbildet en krone. Samtlige av mynttypene hadde et kors på 

reversen.80  

I likhet med sin far preget altså Magnus også sine mynter med kronen. Magnus ble 

kronet allerede i 1261, og ifølge Håkon Håkonssons saga ble kroningen gjennomført på 

samme måte som i 1247.  I forbindelse med Magnus’ kroning gir sagaen igjen et bilde av 

guddommelig inngripen. Håkon får to sønner, og i tråd med reglene for arverekkefølgen 

kunne bare en av dem bli konge. Håkon søker råd hos Gud i håp om svar på dette spørsmålet 

og Gud griper inn ved at Håkon unge dør.81 Magnus er dermed valgt ved Guds inngripen og 

hans rett på kronen kan ikke bestrides. 

Penningene Magnus slo er svært like den franske gros tournois som ble introdusert av 

Ludvig IX i 1266. Ludvigs mynter var preget av et kors på reversen med omskriften 

”velsignet være vår Herre Gud Jesu Christi navn”. Skaare mener denne mynten ble etterlignet 

av den engelske konge, og deretter ble den engelske mynten etterlignet av Magnus. Magnus’ 

mynter av denne typen har som nevnt et kronet en face på adversen og et kors på reversen 

med omskrifter som ”velsignet være Herrens navn” og ”Gud være lovet”.82 Denne fromme 

appellen gir ytterligere indikasjon på at korset er plassert på mynten for å vise den fromme 

hersker. I Landsloven blir religionens sentrale plass igjen understreket gjennom en 

                                                 
79 Gullbekk 1992/93:57 
80 Skaare 1985:57 
81 Bagge 1996:102-103 
82 Skaare 1995a:75. De franske myntene bærer innskriften Benedictus sit nomen Domini nostri Dei Jhesu Christi. 
Magnus’ mynter har innskriftene Benedict(um) sit nomen D(omini) og Benedictus De(us). 
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trosbekjennelse.83 Magnus gir som sin far uttrykk for at han er Guds utvalgte og rex iustus i 

sine mynter. 

 

Kap. 2.3. 

Myntproduksjon under Magnus Håkonsson 
I det numismatiske materialet finnes det lite informasjon om hvor Magnus slo sine mynter. En 

av myntene er preget med en ”B”, og Skaare antar at Magnus slo mynter i Bergen. Dette er 

videre indikert av en runepinne funnet under utgravningene ved Bryggen i Bergen, hvor 

innskriften har blitt lest ”Torkjell myntslager sender deg pepper”.84 Torkjell myntari er den 

eneste myntslager, eventuelt myntmester vi kjenner navnet på i perioden 1217-1319. Selv om 

informasjonen om myntsted og myntmester er svært fragmentarisk har Jarle S. Simensen på 

bakgrunn av statistiske analyser hevdet at det under Magnus Håkonsson regjeringstid ville ha 

vært mulig å produsere opp mot 1.2 millioner mynter årlig.85  Simensen argumenterer for at 

det er mulig å operere med et så høyt tall fordi Magnus hadde betydelige inntekter. Blant 

annet mottok han 100 mark sterling fra den skotske kongen årlig i tråd med fredstraktaten av 

1266.86 Det er også trolig at Magnus skaffet til veie sølv ved å inndra farens mynt. De 

betydelige endringene av myntstandarden og mynttyper (fra brakteater til penninger) peker 

ifølge Gullbekk i denne retningen. Denne myntinndragningen har sannsynligvis skjedd tidlig i 

Magnus’ regjeringstid.87

 Tilgangen på sølv til utmynting ser heller ikke ut til å ha vært et stort problem i 

Magnus’ regjeringstid, og Simensens anslag over myntproduksjonen indikerer en utstrakt 

bruk av mynt i perioden. 

 

Kap. 2.4 

Eirik Magnussons mynter 
Eirik Magnusson kom til makten allerede som 12- åring, og i de første årene av sin 

regjeringstid ser det ut som om han preger mynt etter samme mal som faren, samt at farens 

                                                 
83 NgL II:8. Oversettelse finnes i Landsloven:17-19 
84 Liestøl 1963:10. Innskriften er av Listøl gjengitt slik: ”þorkællmyntæresenterþerpipar” 
85 Simensen 1992/93: 35-36. Simensen avviser i likhet med Moseng at det ble utvunnet sølv i Norge i 
middelalderen. 
86 DN VIII: 9. Den skotske kongen forpliktet seg til å betale den norske kongen 1000 mark sterling de første fire 
årene, og deretter 100 mark sterling i året til evig tid (RN II:brev 38). Kvitteringer fra den norske kongen er 
registrert og den skotske kongen ser ut til å ha overholdt sine plikter også etter at Magnus døde (se RN II: brev nr 
299, 322, 353, 391, 434, 470, 497, 527, 632). 
87 Gullbekk 1992/93:71 
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mynter fortsatt var i omløp. Skaare omtaler Eiriks første mynter som overgangsmynt, men 

hevder at det i tillegg til disse overgangsmyntene er mulig å dele Eirik Magnussons utmynting 

inn i fire perioder.88 Ifølge Skaare er det skattefunn som gir et godt grunnlag for å bestemme 

denne kronologiske rekkefølgen.89 I den første perioden (ca. 1280-85) videreføres Magnus 

Håkonssons myntdesign. Fra og med den andre utmyntingsperioden (1285-90) skiller Eiriks 

mynt seg fra farens. For første gang anvendes riksvåpenet på den norske mynten (fig. 5), og 

erstatter den kronede hode en face på myntens advers. Løven er oppreist, med krone på hode 

og en øks i labbene. Bruken av riksvåpenet i sin fullendte form på rikets mynt er en praksis 

som ble etterfulgt av Eiriks bror Håkon Magnusson. I den tredje utmyntingsperioden (1290-

95) er korset fortsatt på reversen, men adversen er preget med en krone. I den fjerde 

utmyntingsperioden (1295-99) erstattes kronen, og igjen slås det mynter med et kronet 

brystbilde en face. I samtlige av myntene fra Eiriks regjeringstid preges reversen med et 

kors.90  

 

Kap. 2.4.1 

Den smilende konge 
Bengtsson trekker fram Eirik Magnussons mynter i forbindelse med sin beskrivelse av den 

ungdommelige og smilende idealhersker (fig.4). Bengtsson mener herskeren som avbildes på 

disse myntene er ment å gjengi ”et mönstergillt, høvisk uppträdande”. At dette var en måte 

kongemakten ønsket å bli framstilt på mener Bengtsson å finne indikasjoner på i både 

Kongespeilet og Håkon Håkonssons saga.91 Håkon Håkonssons saga forteller at Håkon  
”var gemyttelig for alle når han var i godlag, men grim og øyeleg når han var vreid. Han var kåtare, 

kvikare og blidare enn kvar mann; ein vennleg mann var han mot fattige og trengende folk, så at han 

var aldri så tung i hugen at han ikkje svara dei bideleg”.92  

I et av Håkons segl er omskriften ”Kong Haakon den store, mot undergivne mild som lammet, 

glæder seg over retfærdige, truer uretfærdige med sværd”.93 Kongen framstilles altså både 

være vennlig og fryktinngytende. Straff tilkommer den som ikke følger kongens lover, mens 

vennlighet tilkommer den som ærer kongen.  

                                                 
88 Skaare 1995b: 28-29 
89 Skaare 1995a:78 
90 Se Skaare 1995b:29-30 
91 Bengtsson 1999:137 
92 Håkon Håkonssons saga s. 366. ”Hann var bli r a er honum var gott i skapi enn grimligr a hann var reiϖr. 
hveriom manni katari og lettari ok vakrari. bliϖr var hann viϖ fatækia menn iafnan. (Deler av passasjen er ikke 
gjengitt i Maria Mundts gjengivelse av HsH. De er derimot gjengitt i C.R. Ungers gjengivelse av Codex 
Frisianus. Den passasje som er gjengitt her er fra Codex Frisianus:581-582). 
93 Brinchmann 1924:3 
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I Kongespeilet vektlegges det også at hirdmennene og kongen bør ha gode manerer og 

de skal vite hvordan de skal oppføre seg mot folk av ulik stand: ”Det er høvisk å væra blid og 

gladvær, beinsam og fintalande, å vera ein god felage i samkomer og i samtale med andre 

menn og om ein talar med kvinner”.94 De fleste av disse formaningene kommer i 

Kongespeilets omtale av hirdmennene, men i og med at kongen skulle være den mest høviske 

av alle menn gjelder disse formaningene også kongen. 

Selv om eksemplene som her trekkes fram fra Håkon Håkonssons saga og 

Kongespeilet stemmer overens med Bengtssons beskrivelse av idealherskeren må det 

presiseres at  disse eksemplene så å si er de eneste hvor kongs utseende, drakt og oppførsel 

kommenteres. Hanne Monclair har gjennom sine studier vist at Snorre i Heimskringla omtaler 

kongens utseende og klesdrakt langt hyppigere enn det Sturla gjør i Håkon Håkonssons 

saga.95  

I en annen del av Kongespeilet legger forfatteren vekt på at kongen må passe på at han 

ikke framstår som for fryktinngytende ovenfor sine undersåtter. Kongen bør ”være tyd og blid 

mot alle gode menn, så ingen skal ha så stor age for hans herdleik skuld at han kvider seg for 

å bere fram for kongen alle dei sakane som er viktige for han sjølv”.96 Slik jeg tolker 

Kongespeilet er kongen skremmende fordi han står så nær Gud, og gudsfrykten gjorde at 

undersåttene ville ha stor respekt for ham. Erik har av imidlertid blitt omtalt av forskerne på 

en måte som gjør at han ikke virker som en særlig ”skremmende” person. I Eiriks første tid 

som konge legges det vekt på at makten lå hos hans formyndere. Et morsomt eksempel på 

gjennomslaget for denne oppfatningen har hatt er Fischers beskrivelse av et kongehode fra 

Stavanger domkirke som er antatt å være et portrett av den unge kongen. Fischer skriver: 

”Kong Eirik har sin fars høye smale ansikt og et tungsindig uttykk- vi vet at han var sykelig 

og dessuten halt etter et fall fra hesten i 15års alderen”.97 Eirik nok ikke var den sterkeste av 

de norske kongene i perioden, men han framstår på myntene som en sterk og vennlig hersker.  

                                                 
94 Kongespeilet 127-128. “En at er hovæska at væra bliϖr og letlatr oc ionosto fullr oc fagr yrϖr kunna at 
væra goϖr felaghe isamsæti (oc) iviϖrræϖu viϖr aϖra mænn. kunna a vi goϖa skilning æf maϖr talar viϖ 
konor”. (Konungs skuggsiá:64)  
95 Monclair 1995:66 
96 Kongespeilet:145. “en hann a sialfr sic at syna letlatan oc bliϖan allum goϖum mannum at æigi hafi sva 
mykla oghn af hanum at hann b(l)æyϖis at bæra oll nauϖsynia mal sin fram firir konong. Firi hans grimleiks 
sacar” (Konungs skuggsiá 74) 
97 Fischer 1967:60 
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 Framstillingen av kongen som en høvisk og vennlig hersker markerte tydelig hans 

stilling som den mest høviske av alle menn, og kan også ha bidratt til at folket så ham som en 

vennlig hersker som de ønsket å sverge sin troskap til.  

   

Kap 2.4.2 

Riksvåpenet  
Avbildningen av en løve i riksvåpenet er ikke en norsk særegenhet, vi finner også løver i de 

skotske og engelske riksvåpnene. Sannsynligvis har den norske konge hatt det engelske 

riksvåpen som forbilde, men det er også satt fram forslag om at ideen ble hentet fra 

Nederland. Hertug Johan I preget sin sterlinger med en løve i skjold, og mange av hans 

myntbilder ble etterlignet av andre myntherrer.98 Løven var ikke et symbol som kun var 

forbeholdt kongen, men var i stor grad også anvendt av adelen. Man skilte de ulike våpnene 

ved farger på løve og bakgrunn, men etter hvert som det ble svært mange våpen med løve 

utstyrte kongene sine løver med krone, en attributt som bare kunne anvendes av kongen. I 

tillegg til kronen fikk den norske løven Sankt Olavs øks i labbene, og den norske løven kunne 

på denne måten lett skilles fra andre lands- og stormenns løver, selv i monokrome (enfargede) 

utgaver.99  

Øksen i riksvåpenet er den første direkte referansen til Sankt Olav i myntene, men 

også Eiriks forgjengere presiserte det nære forholdet helgenkongen og seg selv. Kong Sverre 

så seg selv som Sankt Olavs kriger, og birkebeinerne brukte tilropet ”Fram kristmenn, 

krossmenn og den heilage kong Olavs menn!”.100 I Håkon Håkonssons saga forteller også 

Sturla at Håkon Håkonsson ”rekte ætta si frå den heilage Olav,…”.101 Det nære forholdet 

mellom den regjerende konge bidro uten tvil til en ytterligere legitimering av kongens stilling.  

 

Kap. 2.4.3 

Myntproduksjon under Eirik Magnusson 
Eiriks mynter gir oss sikrere informasjon om utmyntingsstedene enn bokstavbrakteatene fra 

Håkon Håkonssons og Magnus Håkonssons regjeringstid. Enkelte av myntene bærer 

reversomskrifter som Civitas Bergensis (Bergens by) og Moneta de Tunsbergis (Mynt fra 

                                                 
98 Holst 1936:123 
99 Trætteberg: KLNM “Riksvåpen og kongevåpen”, bd. XIV 
100 ”nu fram allir Kristz menn kros menn ok ins h(elga) Olafs konungsmenn” (Eirspennill:418). Se også Håkon 
Håkonssons saga:230. Sverre ble ifølge sagaen utnevnt til Olavs krigsmann i en drøm (Sverresoga:15).  
101 Håkon Håkonssons saga:258. ”Enn meϖ ui at hakon kunungr var i ættartolu viϖ hinn heilagra olaf konung” 
(HsH:140) 
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Tunsberg). I tillegg har vi bevart mynt som forteller hvor i byen mynten ble slått, Castrum 

Tunsbergis (Borgen i Tunsberg).102 Siden myntene har disse pregningene kan vi med stor 

sikkerhet anta at myntverkstedene lå i byene, men dessverre finnes ikke sikre arkeologiske 

spor etter kongelig myntproduksjon i noen av de norske middelalderbyene. Innskriften 

Castrum Tunsbergis indikerer at tilvirkningen av mynt foregikk på kongens eiendom, noe 

som stemmer godt overens med John Cherrys beskrivelse av sekulære gullsmeder i 

middelalderens Europa. Cherry hevder det fantes gullsmeder som kun arbeidet for keisere, 

konger og adel, samtidig som det fantes gullsmeder som jobbet freelance i byene.103 Simensen 

har i sine beregninger kommet fram til at Eirik i starten av sin regjeringsperiode kunne 

produsere opp til 1 million mynter årlig.104 En produksjon i denne størrelsesordenen må ha 

gitt gullsmedene nok av arbeid. Skaare viser til forsøk hvor det er vist at hvert myntstempel 

kunne brukes til å slå rundt 10 000 mynter, mens Gullbekk på sin side viser til forsøk hvor 

tallet et mellom 20 000- 30 000 mynt per stempel.105 Gullsmeden måtte altså lage mellom 50 

og 100 nye stempler per år. Når vi vet at hvert enkelt myntstempel måtte tilvirkes fra grunnen 

av vitner Eiriks myntbilder om et ønske om kontinuitet- myntene skulle propagandere det 

samme budskap selv om stemplene ble skiftet ut. 

 

Kap. 2.5 

Hertug Håkons mynter 
Eiriks yngre bror Håkon, ble utnevnt til hertug i 1273, samtidig som Eirik fikk kongsnavn. I 

Eiriks regjeringstid hadde også hertugen rett til å slå mynt. Selv om hertugen hadde rett til å 

slå mynt var han ikke myntherre, det var kongen som styrte over myntenes vekt, sølvinnhold 

og myntslag.106 Bakgrunnen for at Håkon kun var utmynter, og ikke myntherre må søkes i 

prinsippet om arvekongedømmet. 

 Tittelen hertug ble første gang brukt i Norge når jarl Skule fikk den ved Øyrating i 

1237. Håkon Håkonssons saga gir inntrykk av at tittelen ble gitt til Skule for å ære ham, og 

sagaen gjør et stort nummer ut av hendelsen.107 Sannsynligvis var ikke æren så stor, Skule var 

en mektig person og møtet på Øyrating har blitt sett som et forsøk fra kongen og hans 

                                                 
102 Skaare 1995a:78, se også Skaare 1995b:28-29 
103 Cherry 1992:11 
104 Simensen 1992/93:37.  Simensen hevder videre at Eirik fikk finansielle problemer mot slutten av sin 
regjeringstid og at hans produksjon av mynt derfor gikk ned. 
105 Skaare 1985:53, Gullbekk 2003:291 
106 Muligens får hertugen denne retten som en følge av at erkebiskopens myntrett trekkes tilbake i 1281. 
Erkebiskopen hadde også fått sin myntrett tildelt av kongen (Skaare 1995a:80). 
107 Orning 1997:15 
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rådgivere på å beskjære Skules makt.108 Når Håkon fikk hertugtittelen var det derimot ikke et 

slikt ønske som lå bak. Allerede i Magnus Erlingssons kroningsed var prinsippet om 

arvekongedømmet nedfelt, og både under Håkon Håkonsson og Magnus Håkonsson ble dette 

prinsippet opprettholdt, i tillegg til at reglene for arvefølgen ble ytterligere presisert. I 

Landsloven er dette uttrykt på følgende måte: ”I Faderen og sønnen og den Helligaands navn, 

én Gud i hellig Treenighet, skal én hans tjener være konge over alt Norges kongevælde, baade 

indenlands og likesaa [over] skattlandene”.109 Når kongen så fikk to sønner kunne man med 

hensynet til kongedømmets udelelighet ikke opprette et nytt samkongedømme. Forfatteren av 

Kongespeilet legger stor vekt på at samkongedømme ikke er tjenelig:  
”Dersom det ber så ille til for eit rike med desse hendingene som no er nemde, at det er mange 

kongsemne, og det dertil blir teki så ill ei råd at dei alle blir prydde med kongsrang og kongsnavn, då 

kan ein kalle det riket eit styreslaust skip eller ein øydd odel og halde det mesta for eit øydelagt rike; for 

det er då oversådd med dei verste uårs-frø og ufreds-korn”.110

I og med at Eirik var den førstefødte sønn var det han som hadde retten til kongsnavnet. I 

Hirdloven er det en forutsetning at den som utnevnes til hertug skal være den som med rett 

arv etter er født til det og som er av rett kongeætt. Videre er det presisert at hertugens makt 

utgår fra kongens, og at kongen delegerer videre noe av den styringsmakt som Gud har gitt 

ham.111 Det kongelige myntregalet var, i likhet med kongsnavnet, udelelig og hertugens 

myntrett var noe kongen hadde delegert videre til ham.112  

Myntene som ble slått av hertug Håkon vitner om en slik situasjon, myntbildene er 

svært like og det samme gjelder for størrelse, sølvinnhold og bildebruk.113 Men myntbildene 

skiller seg fra hverandre på et viktig punkt; hertugen er ikke avbildet med krone på hodet, 

men med et rosediadem (fig.6). I middelalderen ble rosediademet båret av unge kvinner og 
                                                 
108 Helle 1995:180 
109 Landsloven:20. ”I nafne faϖur oc sonar oc heilags anda eins guϖs heilagre rinnina skal einn hans ion 
konungr vera ifir allu Norges vælldi bædi innan landz oc sua skattlondum.” (NgL II:25) 
110 Kongespeilet:107. ”Nu æf sva illa bæRr æinu hværiu riki/ til meϖ æssom atburϖum er nu ero talϖer at 
morg ero kononga æfni ænnda værϖr sva ilt raϖ tekit at all værϖa sænn skrydd konongligri tign eϖa nafne a 
ma at riki kalla homlu barϖa eϖa auϖnar oϖal oc ma at a naliga virϖaz sæm tynt riki. vi at at er a saet 
mæϖ hino mæsta o arans fræ. Oc ufriϖar korni”. (Konungs skuggsiá :52) 
111 Blom 1983:231. Blom viser det seremonielle ved utnevnelsen av hertugen: ”Etter at han er blitt gitt 
hertugnavn, skal kongen ta ham i hånda og sette ham i høysetet hos seg. Kongen skal skjenke ham sverd og gi 
ham det i hende for at det skal være vitterlig at han holder dette hertugdømmet av kongedømmet og at han er 
hans sverdtaker, til styrke for lov og rett, til refsing av urett, til støtte, hjelp og trofast råd for kongen og riket til 
heder og vern, så langt han makter med mennene sine”. ”Siϖan er honum værϖr gefit hærtoga nafn. a skal 
konongr taka .j. honϖ honom oc sætia hæn .i. hasæta. hia seer konongr skal gefa honom suærϖ oc fa hanum .i. 
honϖ. Skal hænn .i. ui viϖ kiænnazt. at hænn hællϖr ann hærtogaϖom af konongϖomenum oc er hæns 
suærϖtakare. Rettom til styrks. Rongum til ræfsingar. Kononge til lettes oc hæns hollu raϖe oc riki oc sømϖ. til 
værnϖar oc virϖingar huar sem hænn ma sinu liϖi viϖr koma.” (Hirdloven:74-75) 
112 Blom 1983:235 
113 Et eksempel på dette er at Håkon i perioden 1290-95 preger sine mynter med rosediademet alene på adversen, 
i likhet med kongen som preger sine mynter med kronen alene på adversen. 
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menn av høy ætt, og Håkons bruk av dette herskersymbolet har blant annet medført at 

forskerne har valgt å kalle rosediademet ”hertugkrone”. På myntene framstår hertugen som en 

svært viktig person, men rosediademet understreker at han ikke er den viktigste. Denne 

viktige forskjellen i rang er uttrykt i lovtekstene, men Blom hevder på bakgrunn av sin studie 

av diplommaterialet at ”den gamle inngrodde norske oppfatning av kongesønners likerett til å 

ta over riket ikke var utryddet,…” (Bloms uthevning). Selv om loven skilte mellom kongen 

og hertugen var det i realiteten snakk om et samstyre av én regjerende konge og én regjerende 

hertug.114    

Til tross for at hertugen i mange henseender altså kan ha vært likeverdig kongen blir 

myntene preget i tråd med prinsippet om at kun én kan være konge. Samtidig uttrykker 

myntene at Håkon er ”av rett kongeætt”, ved at myntbildene er svært like kongens.  

 

Kap. 2.6 

Håkons Magnussons mynter 
Etter Eirik Magnussons død i 1299 begynner Håkon, som konge, å prege sine mynter med 

krone, i stedet for med rosediadem. Selve kroningen ser ikke ut til å ha vært problematisk og 

etter det vi vet ble det ikke gitt noen spesielle innrømmelser til kirken i forbindelse med 

kroningen.115 Ellers er Håkons mynter fortsatt svært like de myntene som Eirik slo, med det 

unntak at myntbildene opptrer i noen ulike kombinasjoner.116 I tillegg preger Håkon en del av 

sine mynter med monogram på reversen. Gjennom monogrammet angis myntherren og stedet 

hvor mynten er slått. En ”h” med ”b” i angir altså at myntherrene er Håkon og at mynten er 

slått i Bergen. På myntenes bakside finnes omskriftene Moneta Asloia og Moneta de Asloia 

som forteller at Håkon også slo mynt i Oslo.117 Simensen mener produksjonen av mynt ikke 

var like stor i Håkons regjeringstid som i hans forgjengeres. Produksjonen var på rundt 200 

000 penninger i året i det siste tiåret av hans regjeringstid.118

 

Kap. 2.7  

Bruken av mynt i middelalderen 
I innledningen til dette kapittelet nevnte jeg at en diskusjon om spredning og bruk av mynt vil 

derfor være nødvendig for å avgjøre om mynten var et velegnet medium for kongemaktens 
                                                 
114 Blom 1983:239 
115 Helle 1995:209 
116 Se Skaare 1995b:30-31 
117 Skaare 1995a:80, se også Skaare 1995b:30-31 
118 Simensen 1992/93:38 
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propaganda. Lunden har gjort rede for hvilke funksjoner myntene hadde i middelalderen i sin 

bok ”Korn og kaup. Studiar over prisar og jordbruk på Vestlandet i mellomalderen”(1978).119 

Ved siden av å undersøke myntenes funksjon som betalingsmiddel vurdere Lunden også om 

myntenes var egnet som verdimål og verdioppbevaringsmidler. Fordi den norske mynten var 

så dårlig hevder Lunden at mynt for det meste ikke ble godtatt, eller vanskelig godtatt, som 

betalingsmiddel.120 Jeg har allerede nevnt at Lunden mener dette skyldes myntens dårlige 

sølvinnhold, men Lunden viser også til skipaner fra blant annet Håkon Magnusson hvor 

kongen påbyr folk å bruke hans mynt som betalingsmiddel for å underbygge sin påstand. Den 

svenske arkeologen Thomas Wallerström ser kongens påbud om bruk av mynt som eneste 

tillatte betalingsmiddel på en annen måte. Påbudene var en intervensjon i den lokale kulturen 

som gjorde at en separat økonomisk sfære ble skapt. På denne måten kunne den lokale 

økonomien innlemmes i større økonomiske strukturer.121 Tolker vi Håkons skipan på denne 

måten, framstår den som et ønske om en enda sterkere kontroll over økonomien enn et uttrykk 

for at mynten ikke var akseptert. 

Lunden påpeker også at det var langt vanligere å bruke naturalier som 

betalingsmiddel. Gullbekk er enig med Lunden når det gjelder den utstrakte bruken av 

naturalier, men hevder også at Lunden undervurderer bruken av mynt som betalingsmiddel. I 

byene ble mynt brukt mye, men på landsbygda i langt mindre grad. Det store antall mynter 

som er funnet i kirker som ligger langt fra middelalderbyene tyder allikevel på at mynten 

sirkulerte på landsbygda.122 Den svenske numismatikeren Henrik Klackenbergs analyse av 

myntene fra svenske kirkefunn viser en lignende situasjon i Sverige i middelalderen. 

Klackenberg kommer til den slutning at det svenske kongeriket var monetarisert i den 

betydning at mynt var i allmenn bruk blant bøndene. Samtidig påpeker Klackenberg at 

naturalier fortsatt var dominerende som betalingsmiddel.123

Lunden har heller ikke særlig tro på at pengene hadde noen viktig funksjon som 

verdimål. Varer kunne bare fungere som verdimål dersom de hadde en verdi som var lett å 

konstantere, samt at verdien var minst mulig skiftende. Ifølge Lunden oppfylte ikke mynten, 

som var dårlig og varierende, disse kravene og naturalier ble derfor foretrukket. Gullbekk 

mener det ikke finnes grunnlag for å hevde at mynt ikke ble brukt som verdimål i 

                                                 
119 Lunden (1978) gjør rede for bruken av mynt på sidene 20-55. 
120 Lunden 1978:21 
121 Wallerström 2001:391 
122 Gullbekk 2003:305 
123 Klackenberg 1992:179 
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middelalderen, blant annet ble mynt i stor grad benyttet som verdimål i transaksjoner som 

involverte mindre summer.124

 Myntene kunne tjene som verdioppbevaringsmidler, men Lunden ser for seg at de 

fleste ville foretrukket ”levende penger”. Med ”levende penger” sikter Lunden til for 

eksempel husdyr. Husdyrene hadde ikke bare en relativt fast verdi, de reproduserte seg også 

og ga på denne måten mulighet for avkastning. Lunden tar ikke høyde for den usikkerhet som 

knytter seg til naturalier med hensyn til faktorer som uår og sykdommer i dyreflokken. At folk 

i middelalderen tok høyde for dette tyder myntskattene på. Folk oppbevarte sine verdier (i 

mynt) nedgravd i jorda. Skattefunnene stammer fra store deler av riket.125

 Etter min mening har Gullbekk, i sin studie av de skriftlige kildene og det 

numismatiske materialet, kommet med overbevisende argumenter for en utstrakt bruk av 

mynt i middelalderen. Supplert med Simensens estimater og med resultatene fra Klackenbergs 

undersøkelser i Sverige er det tydelig at mynten ble brukt langt hyppigere enn det Lunden 

hevder.  

 

Kap. 2.7 

Oppsummering 
Gjennomgangen av myntbildene som ble brukt i perioden 1217-1319 bekrefter Skaares 

konklusjon om utstrakt bruk av herskertegn og maktsymboler på myntene. I kapittelet har jeg 

gjort rede for de ulike myntbildenes betydning og jeg har forsøkt å vise at myntbildene ble 

valgt med det mål for øye å propagandere den kongeideologi som er uttrykt i de skriftlige 

kildene. Interessant er det å merke seg at det er en kontinuitet i bruken av myntbilder gjennom 

hele perioden. Utviklingen går fra flere myntbilder på ulike mynter i Håkon Håkonssons tid til 

noen få mynttyper hvor bilder som løven, korset og kronen opptrer på én og samme mynt.  

 I gjennomgangen av Håkons Håkonssons myntbilder ble det lagt vekt på at kronen ble 

tatt i bruk som myntbilde lenge før Håkon ble kronet av den pavelige legat Vilhelm av Sabina 

i 1247. Kronen uttrykte det mest sentrale aspektet ved kongeideologien: Kongen var utvalgt 

av Gud, og dette valget gjorde at kongen sto på topp av samfunnsstigen. Bruken av kronen 

som myntbilde før kroningen tyder på at kongen ønsket å uttrykke ovenfor sine undersåtter at 

han var Guds utvalgte, og hadde herredømme over det jordiske riket. Gjennom myntene 

uttrykkes kongemaktens syn på kongevalget; kongen blir utvalgt av Gud, og kirken har ingen 

                                                 
124 Gullbekk 2003:336 
125 Gullbekk 2003:336 
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innflytelse over kongevalget. I den 30 år lange perioden fra Håkons hylling på Øyrating til 

kroningen i Bergen må det ha vært viktig for kongen å uttrykke ovenfor folket at hans krav til 

tronen hvilte på guddommelig inngripen. Mynten bidrar dermed til å forfekte et syn som, som 

ifølge Bagge kun var kjent av kongens innerste krets.  På den annen side er det sannsynlig at 

kroningen styrket kongens krav på tronen ytterligere, og at kroningen ga kronen som symbol 

ytterligere tyngde. Også de andre kongene i perioden bruker kronen som myntbilde, men 

ingen av dem hadde de samme problemer med å bli kronet som Håkon. Bruken av kronen 

som myntbilde markerte at også disse herskerne hadde rett til tronen fordi Gud hadde valgt 

dem.  

I både Sverris saga og Håkon Håkonssons saga er Sverreættens nære tilknytning til 

helgenkongen vektlagt, men det er først på Eiriks penninger at dette slektskapet blir uttrykt på 

rikets mynt.  Det nære forholdet mellom den regjerende konge og helgenkongen bidro uten 

tvil en ytterligere legitimering av kongens stilling. Retten til tronen ble understreket ved at 

Eirik Magnusson tok i bruk riksløven, utstyrt med Sankt Olavs øks, på sine mynter.  

Selv om Gud har gitt kongen en opphøyd posisjon i samfunnet var det svært viktig at 

kongen visste hvor han har sin makt fra, og denne avhengighet av Gud forpliktet kongen til 

dyp ydmykhet og underkastelse i forhold til Ham.. Korset på mynten markere at kongen 

ønsker å framstå som en kristen hersker, og i høymiddelalderen skulle den kristne hersker 

være rex iustus. Bruken av korset på myntene viser at kongen  ønsker å uttrykke at han levde 

opp til dette idealet. Korset var, og er, det viktigste av de kristne symbolene og ved å anvende 

det på sine mynter viste samtlige av kongene i perioden det nære forholdet mellom det 

jordiske kongedømmet og det himmelske  kongedømmet. Under Magnus Håkonsson ble 

korsets symbolisme videre understreket av myntenes omskrifter. Korset markerte det nære 

forholdet mellom kongemakt og religion, og muligens også mellom konge- og kirkemakt.  

Det har blitt drøftet om kirkemakten også drev motpropaganda, ved å avbilde konger 

med kronen halvt av som et symbol på delt makt. Konklusjonen var at myntene ikke var et 

medium for slik motpropaganda fordi kongen hadde et monopol som utmynter. Myntene var 

et medium som kongen kontrollerte helt og holdent, og hvor han sto fritt til å velge hvilke 

ideer som skulle uttrykkes. 

Som Guds stedfortreder på jord hadde kongen stor makt, og forfatteren av 

Kongespeilet advarer kongen mot de følger en slik posisjon medfører. Det er viktig for 

kongen å framstå som en vennlig hersker for at folk ikke skal ha så stor age for ham at de ikke 

tør å komme til ham med de saker som har stor betydning for kongen selv. En måte å unngå 

en slik situasjon på var å framstille kongen som en vennlig hersker på myntene. At en 
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smilende konge ble avbildet på Eirik Magnussons mynter kan skyldes et ønske om å uttrykke 

kongens vennlige innstilling til sine undersåtter. En annen forklaring kan være et ønske om å 

framstille kongen som en høvisk idealhersker. I Kongespeilet nevner forfatteren de kvaliteter 

en høvisk mann bør ha, blant annet at han skal være blid og gladvær. Det var ved kongens 

hoff at man kunne lære seg høviskhet, og kongen var det mest høviske av alle menn. Ved å 

framstå som den høviske idealherskeren hentet kongen status ikke bare fra makt og 

krigerstyrke, men også fra sin dannelse.  

Løven ble brukt som myntbilde av flere av kongen i perioden. Håkon Håkonsson 

brukte løven som personlig symbol, men fra og med Magnus Håkonssons tid av ble dette 

Sværreættens symbol. Løven hadde kontroll over sitt raseri, viste medlidenhet og drepte ikke 

så sant det ikke var nødvendig. Men i likhet med kongen hadde løven også en annen side; den 

var konge over alle dyr, på samme måte som kongen hersket over sine undersåtter og den var 

et dyr med stort mot og besluttsomhet. Dette var kvaliteter som også kunne brukes til å 

beskrive kongen, og som passer svært godt overens med rex iustus- idealet.  

Myntene viser også at det var svært viktig for kongemakten å uttrykke ideen om 

enekongedømmet. Til tross for at Norge mot slutten av 1200-årene sannsynligvis var et 

samkongedømme, viser kronen og rosediademet på respektivt kongens og hertugens hode at 

prinsippet om at ”en skal være konge” opprettholdes. Samtidig blir hertug Håkons viktige 

stilling understreket ved at han faktisk bærer et herskertegn på hodet. Ved at hertugens 

mynter, bortsett fra hodeplagget, var svært like kongens ble det også vektlagt at hertugen var 

av rett ætt.  

I dette kapittelet har jeg også diskutert bruken og spredningen av mynt i perioden . 

Blant annet ved å inndra forgjengernes mynt kunne kongene skaffe til veie det sølv de trengte 

for å slå store mengder mynt. Undersøkelser av kongens tilgang på sølv indikerer at kongene 

hadde mulighet for å slå opp mot en million mynter per år. Om slike anslag avspeiler bruken 

av mynt i høymiddelalderen er derimot usikkert, men de analyser Gullbekk har gjort på 

bakgrunn av det numismatiske og skriftlige materialet vitner om en relativt utstrakt bruk av 

mynt i perioden. Gullbekk mener mynten først og fremst ble brukt i byene, men de mange 

funnene av mynter i kirker og enkelte skriftlige kilder vitner om at myntene langt fra var 

ukjente på landsbygda.  

Spredningen av mynten gjorde det mulig for kongemakten å propagandere sentrale 

deler av kongeideologien: Kongen som Guds utvalgte, den kristne og fromme konge og den 

høviske idealhersker.   
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Kap.3 

Segl  
Seglene hang ved de brev, eller diplomer, som kongen sendte ut.126 Seglets funksjon var å 

bekrefte at teksten i diplomet var ekte og bindende.127 I perioden 1217-1319 ble det kongelige 

regjeringsapparatet utvidet. Bruken av skrift gjorde det mulig for kongen å ha regelmessig 

kontakt med sine menn og undersåtter i rikets regioner.128 Det er min påstand at denne 

utvidelsen av regjeringsapparatet og den økende bruken av skrift utover i høymiddelalderen 

gjorde at seglene var et velegnet medium for å propagandere kongeideologien.  

I tiden 1000-1300 står den europeiske seglkunsten på sin høyde. De nordiske land 

følger godt med i utviklingen, men dessverre er det norske seglmateriale fragmentarisk 

bevart.129 Vi har bevart segl tilhørende alle de norske kongene som regjerte i den perioden 

denne oppgaven omhandler, og teknisk sett er disse seglene fullt på høyde med de europeiske 

seglene. Seglene omtales av Trætteberg som europeisk middelalders edleste relieffkunst,130 og 

seglene er også langt mer detaljrike enn de mer stilistisk pregede myntene. Michael Clanchy 

har i sin bok om ” From Memory to written record. England 1066-1307” (1993) blant annet 

undersøkt seglenes funksjoner og hevder at ”The seal’s icon of the king enthroned in majesty 

made his authority present wherever his image was present, like Christ in Majesty”.131 En 

lignende tanke fremmes av Bagge i hans bok ”Mennesket i middelalderens Norge”(2000) 

hvor han skriver at de som ikke fikk sett kongen når han trådte fram for folket i sin fulle skrud 

måtte forholde seg til tegnene på kongens verdighet. Disse tegnene fikk de sett ved at kongen 

trådte fram for dem gjennom sitt bilde på mynter og segl.132 Bagge redegjør imidlertid ikke 

særlig inngående for dette synet. Jeg vil undersøke hvordan kongen trådte fram i seglene, og 

bakgrunnen for at kongemakten valgte disse seglbildene. Kapittelet er i stor grad utformet på 

samme måte som kapittel 2. Kongeseglene vil bli presentert kronologisk; først gis en kort 

beskrivelse av de bevarte seglenes utseende, og deretter diskuteres symbolene som anvendes i 

                                                 
126 Ifølge Ludvig Holm-Olsen (1990:86) brukes det i norrønt språk ofte bréf  både om skriv av offisiell karakter 
og om privatbrev, i dag  er det begrepet diplom som oftest anvendes av forskerne, først og fremst om offisielle 
brev med visse rettsvirkninger, selv om ordet også kan gjelde privatbrev. Videre vil jeg anvende diplom som en 
samlebetegnelse på alle typer brev og skriv. 
127 Agerholt 1929:470. Se også KLMN “Sigill”, Bengtsson 1999:119. Det engelske materialet viser at segl også 
kunne festes til handelsvarer for å vise eierskap (Cherry 1991:132). 
128 Helle 1995:211 
129 Trætteberg 1967:9 
130 Trætteberg :KLNM ”Kongesegl”, bd. IX. 
131 Clanchy 1993:311 
132 Bagge 2000a:156 
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seglene under den konge som introduserer det aktuelle symbolet. Jeg vil også undersøke 

bruken, og den mulige spredningen av segl under den enkelte konge. 

Før jeg starter presentasjonen av Håkon Håkonssons og hans etterkommeres segl vil 

kort gjøre rede for de kongeseglene som er bevart, eller har beretninger om, fra tiden før 1217. 

 

Kap. 3.1.  

Kongesegl før 1217 
Det første kongesegl vi med sikkerhet kjenner fra Norge er kong Inges segl. Hvilken kong 

Inge seglet tilhører er usikkert, Inge Krokrygg (1136-1161), Inge Baglerkonge (1198-1202) 

og Inge Bårdsson (1204-1217) er alle mulige kandidater.133 Seglet, som nå er tapt, skiller seg 

fra nyere kongesegl i form, men inneholder ellers vanlige trekk som den regjerende kongens 

navn og titler, hans portrett og heraldiske symboler for ham og hans maktområder.134 Kong 

Inges segl er spissovalt, en seglform som i stor grad ble anvendt av kirkens menn. De 

kongeseglene vi har bevart fra tiden etter kong Inge er derimot runde. 

 I sin bok fra 1894, ”Norges gamle Vaaben, Farger og Flagg”, nevner Storm at det i det 

17. århundre fantes flere kongesegl i arkivet på Akershus. Segl fra Sigurd Munn, Magnus 

Erlingsson, Sverre, baglerkongene Erling og Phillipus med flere skal ha eksistert. Dessverre er 

alle disse seglene tapt og det finnes heller ikke bevart beskrivelser av dem.135 Først fra Håkon 

Håkonssons regjeringstid er det mulig å følge utviklingen av de norske kongeseglene. 

 

Kap. 3.2 

Håkon Håkonssons segl 
I Brinchmanns oversikt er to segl fra Håkon Håkonssons regjeringstid gjengitt. Det første 

seglet er svært dårlig bevart, og vil ikke bli behandlet i denne oppgaven. På det andre seglet 

(fig. 7) er kongen avbildet sittende på en trone på seglets framside.136 I sin høyre hånd har han 

et sverd, på hodet sitter kronen og han bærer kroningsklær.137 Ved kongens føtter ligger et 

dyr, sannsynligvis en løve. Deler av seglets venstre side er ødelagt. På seglets bakside er 

kongen avbildet som rytter, utstyrt med hjelm, skjold og sverd. Brinchmann og Storm mener 

                                                 
133 Trætteberg :KLNM ”Kongesegl”, bd. IX. 
134 Trætteberg :KLNM ”Kongesegl”, bd. IX.  
135 Storm 1894:8 
136 Seglet finnes på et udatert diplom utstedt i Oslo, muligens vinteren 1247-48 (Brinchmann 1924:3).  
137 Venstre og høyre angis ikke fra tilskuerens synspunkt, men angir høyre og venstre for den som er avbildet, jf 
heraldisk høyre og venstre. 
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stampene til dette seglet var en gave fra den enkelske kongen Henrik III.138 At segl ble 

tilvirket utenlands er meget sannsynlig, bruken av segl var langt mer utbredt i Frankrike og 

England på denne tiden enn de var i Norge, de norske kongeseglene er da også svært like 

engelske og franske kongesegl. Seglmakerne var som oftest gullsmeder,139 og det er mulig at 

utenlandske gullsmeder, eller gullsmeder med utdannelse fra Frankrike eller England virket i 

Skandinavia.  

I samtlige av kongeseglene som behandles i denne oppgaven er kongen avbildet med 

krone på hodet. Jeg har allerede sett på kronen i forbindelse med myntene, og viser til kapittel 

2.2.1 for en nærmere beskrivelse av hvorfor kronen ble anvendt på seglene og myntene. Også 

i seglene er Håkon Håkonsson avbildet med krone før kroningen 1247. 

 

Kap.3.2.1 

Sverdet- kongen som dommer  
Trætteberg hevder at det er kongen som hersker og dommer som avbildes på seglets 

framside.140 Kongens rolle som dommer indikeres i seglet av sverdet han holder i sin høyre 

hånd. Sverdet var et symbol på retten til å straffe, samt for autoritet generelt.141  Å være 

dommer beskrives av Kongespeilets forfatter som den viktigste plikten kongen har, og 

forfatteren bruken en stor del av verket til å forklare hvordan kongen bør skjøtte denne 

plikten. I sin diskusjon om forholdet mellom konge og kirke bruker forfatteren sverdet som et 

bildet for å beskrive kongens makt. 
”Han har Gud òg gevi ihand det refsing- sverdet som han skal hogge med når det trengst, såleis som eg 

før fortalde at kong Salamo gjorde då han la Joab og mange andre under refsing-sverdet med rettvis 

straff. Kvar den som kongen refser, skal han hogge ned med rett straff uten fiendskap; for når han drep 

nokon av hat, så er det manndrap, og han skal svare for det som i ei anna manndrapssak for Gud”.142  

                                                 
138 Brinchmann 1924:3, Storm 1894:X. Fra den engelske konge Henrik IIIs fatebur og skattkammer har vi bevart 
et diplom, datert 1236-37, som omtaler dekning av utgifter i forbindelse med et segl som ble laget til Håkon 
Håkonsson. Diplomet er trykket i DN XIX:227: ” Et in argento puro ad faciendum sigillum de scaccario. L. 
solidos pond. et Waltero de Croxton aurifabro pro factura eiusdem sigilli .Lxvi. solidos et viii. denarios. et pro v. 
Paribus bulgiarum emptis ad imponendum denarios Regis quos Rex misit usque Parisius ad magistrum 
S[tephanum] de Langeton ad faciendum inde preceptu Regis .xxiii. solidos. et vi. denarios. per breue Regis. Et in 
quodam sigillo facto ad opus Regis Norwegie de dono Regis .vi. libras .xvii. solidos et .ix. denarios per breue 
Regis.” 
139 Calmeyer 1988:160 
140 Trætteberg :KLNM ”Kongesegl”, bd. IX. 
141 Bagge 1987:114-115 
142 Kongespeilet 224. ”Hanum hævir Guϖ oc ihændr sæl[l]t ræfsingar suærd at er hann skal hogga mæϖ er 

arf. Æptir vi sæm fyre sagϖum ver at salamon konongr gerϖe a er hann lagϖi Ioab under refsingar suerd oc 
marga aϖra a sæm hann lagϖe under retta ræfsing. Nu skal konongr hogga hværn utan avund mæϖ retti 
ræfsing. En hværn er hann dræpr firi avundar sacar a er at mandrap oc hann at svara manndraps soc(?) firir 
guϖi.” (Konungs skuggsiá: 124). 
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Det er nærliggende å tenke seg at sverdet Håkon holder i sitt segl er ment å representere dette 

refsing-sverdet. Seglomskriften som er nevnt i kapittel 2.4.1, er en ytterligere indikasjon på at 

sverdet er ment som symbol på kongens rolle som dommer.  

Selv om Kongespeilet legger stor vekt på kongens rolle som dommer kjenner vi bare 

noen ganske få eksempler på at den norske konge faktisk opptrådte som dommer personlig.143 

I Håkon Håkonssons saga er det ifølge Bagge kun et tilfelle hvor kongen tar på seg denne 

oppgaven.144 Utover i høymiddelalderen blir statsstyringen så omfattende at det er naturlig å 

tenke seg at kongen personlig ikke kunne avsi dom i alle saker. Dommerfunksjonen ble 

dermed utført indirekte, gjennom kongens sýslumenn og lögmenn. Kongen kan i enkelte 

tilfeller allikevel ha fungert som en slags appelldomstol.145 I og med at kongen ikke ser ut til å 

utført dommerfunksjonen direkte har det blitt satt fram ulike teorier på hvorfor forfatteren 

legger så stor vekt på at kongens viktigste oppgave er å tjene som dommer. Jens Arup Seip 

mener forfatteren ytret et ønske om at kongen skulle gjøre som kongene i det Gamle 

Testamentet og faktisk opptre som dommer personlig. Johan Schreiner hevder vektleggingen 

av kongen som dommer var en måte å hevde at en uavhengig kirkelig jurisdiksjon var mot 

Guds vilje. Erik Gunnes har foreslått at det er en sterk sammenheng mellom framstillingen av 

kongen som dommer og rex iustus- idealet, forfatteren mener ikke at kongen bokstavelig talt 

skal være dommer, men han skal herske rettferdig.146 Selv om tolkningene er mange er det 

ingen tvil om at det var kongens oppgave å overse og kontrollere at offentlig rettshåndhevelse 

ble gjennomført i tråd med lovene.147At det var svært viktig for kongen å opprettholde 

kontrollen over rettshåndhevelsen vises i de skipaner Håkon Magnusson ga både i sin periode 

som hertug og konge. Håkon reagerte sterkt på at sysselmennene som rettshåndhevere 

forsømte rettspleien og brukte sin stilling til fordel for seg selv og sine venner.148 

Framstillingen av kongen som dommer i seglet trenger ikke nødvendigvis å indikere at han 

dømte personlig, men at det i siste instans var han som garanterte for at rettshåndhevelsen 

skjedde i tråd med de lover han selv stod bak.  

I Sturlas beskrivelse av Håkons kroningsseremoni nevnes ikke noe om et refsing- 

sverd, men Knut jarl skal ha båret vigselsverdet i prosesjonen fram til Kristkyrkja. Med tanke 

på de betraktninger som tidligere er gjort om kongens bruk av kronen, er det lite trolig at det 

er vigselssverdet som Håkon holder på sitt segl.   
                                                 
143 Helle 1995:187 
144 Bagge 1996:149. Se Håkon Håkonssons saga:271 
145 Bagge 1987:52 
146 Alle forfatterne er sitert i Bagge 1987:52-53  
147 Bagge 1987:52 
148 Holmsen 1976:176 
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Kap.3.2.2 

Tronen 
Tronen var et æressete for verdslige og geistlige herskere så vel i tidlig middelalder som i 

høymiddelalderen.149 I Norge er tydeligvis den gamle betegnelsen, høysete, blitt anvendt også 

for tronen av europeisk type.150 Høysetet/tronen ser blant annet ut til å ha spilt en viktig rolle i 

kongehyllingsseremonien. I Hirdloven er det forklart at hyllingen av kongen skal avsluttes 

ved at kongen løftes opp i høysetet.151 Tronen på seglet kan dermed vitne om at kongen har 

blitt hyllet slik loven foreskriver. En gang mellom 1299 og 1280 ble det bygget en permanent 

hyllingsstol på domkirkegården i Nidaros,152 og det er mulig at denne hyllingsstolen har hatt 

samme form eller utsmykning som en av tronene vi ser i seglene.  

En annen tolkning er at tronen representerer ”det høgste dommarsetet på jorda”.153 

Forfatteren av Kongespeilet bruker ordene dommersete (domsæti), høysete (hasætis) og hellig 

domstol (hælgan domstol) for å beskrive det setet som har plass i den hall kongen har ansvaret 

for. Muligens understrekes kongen funksjon som dommer ytterligere ved at kongen avbildes 

sittende på tronen. I Håkonshallen i Bergen indikerer arkitektonisk utsmykning i hallens 

nordre gavlmur at det har stått en trone her, og det er mulig at det var her kongen satt under 

riksmøtene og gjestebudene som ble avholdt i Bergen.154

 

Kap.3.2.3 

Rytterbildet- ridderidealet 
I kapittel 2.4.1 ble avbildningen av kongen på Eirik Magnussons mynter satt i sammenheng 

med et høvisk ideal. Et ønske om å framstille kongen i tråd med dette idealet er muligens også 

bakgrunnen for at kongen i sine segl blir avbildet som rytter. Ifølge Trætteberg må rytteren ha 

vært et meget fornemt symbol. Rytterbildet kunne anvendes av adelen, men det ser ut til at det 

stort sett er de kongeslekten som benytter seg av rytterbildet. Rytterbildet viser ridderen, og 

det har blitt anmerket at det i kongelige segl er krigerkongen som avbildes. Både rytterbildet 

og ridderidealet ble hentet til Norge fra Europa. Den første europeiske konge som bruker 

                                                 
149 Fjordholm 1996:98 [Schramm 1954-56 I:333] 
150 Lidén: KLNM ”Maktsymboler”, bd. XI. 
151 ”At esso ollu fullgory [<d]u. skulu upp stanϖa biskupar oc lenϖir mænn. hirϖstiorar oc logmænn oc hæifia. 
konongr. upp. i. Hasæta oc singi lærϖer menn Te deum. (Hirdloven:68) 
152 Lidén: KLNM ”Maktsymboler”, bd. XI. 
153 Kongespeilet:143. ”hæsta domsæti á iorϖu” (Konungs skuggsíá:143) 
154 Lidén: KLNM ”Maktsymboler”, bd. XI. 
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rytterbildet på sine segl er William Erobreren og rytterbildet ble også anvendt av hans 

etterfølgere155. Det var sannsynligvis fra England at Håkon Håkonsson hentet inspirasjon når 

hans eget segl skulle tilvirkes, eller så kan seglet ha blitt tilvirket der. Tapperhet i strid var 

bare en av de mange egenskaper som ble forbundet med ridderen, han skulle også verne 

kirken og beskytte kvinner og barn.156 Ridderen skulle opptre høvisk, noe som blant annet 

innebar at han måtte være veltalende, vennlig, gavmild og ydmyk.157

 Ridderidealet kom blant annet til uttrykk i den europeiske litteraturen, den såkalte 

høviske litteraturen, som ble oversatt ved Håkon Håkonssons hoff.158 Håkon sørget for at mye 

av denne litteraturen ble oversatt til hans eget morsmål,159 og  selv om disse tekstene ofte blir 

omtalt som hofflitteratur er det sannsynlig at den hadde en bredere appell. Mange av 

personene og motivene finnes i den muntlig overleverte ”folkediktningen” fra nyere tid. Hvor 

langt tilbake ”folkevisene” går er omdiskutert, men det er mulig at de har sine røtter i 

høymiddelalderen og allerede da kan ha hentet motiver fra den høviske litteraturen.160 

Ridderidealene kan derfor ha vært kjent langt utenfor hoffkretsen. At kongen ble framstilt i 

tråd med idealene for ridderen og den høviske herskeren bidro til at han hentet status ikke 

bare fra makt og krigerstyrke, men også fra sin dannelse.161

 Ved å avbilde kongen som rytter/ridder ble kongen framstilt både som krigerkonge og 

den høviske idealherskeren. I Håkon Håkonssons saga beskrives både Håkon og Håkon unge 

som høviske, og Sturla forteller også at utlendinger som for eksempel kardinal Vilhelm av 

Sabina var imponert over nordmennenes oppførsel: ”Men no ser eg her ein tallaus fjølde av 

folket i dette landet, og det synest meg at dei har god framferd.”162

 I Kongespeilet beskrives det hvordan hirdmennene bør te seg, og forfatteren gir her 

flere eksempler som passer overens med ridderidealet beskrevet over. Som tidligere nevnt er 

det sannsynligvis ment at også kongen skulle oppføre seg i tråd med disse idealene. Når det 

gjelder riddernes bruk av ressurser på jakt og moro når de ikke var i krig  slutter ikke 

forfatteren seg helhjertet til at dette var passende sysler for en konge. Forfatteren av 

Kongespeilet legger sterk vekt på at kongen skal skjøtte sin plikter på vegne av Gud og sitt 

                                                 
155 Trætteberg: KLNM ”Furstliga sigiller”, bd. V 
156 Rosén: KLNM ”Riddare”, bd. XIV 
157 Bengtsson 1999:67 
158 Helle 1995:171 
159 Moseng et al. 1999:249 
160 Helle 1995:172 
161 Moseng et al. 1999:249 
162 Håkon Håkonssons saga:261. ”enn nu se ek her v tôluligan her [af landzfolki*]. Ok synaz mer margir meϖ 
goϖum atferϖum”. (HsH:142, *[af landzfolki] er ikke gjengitt i Mundts utgave av HsH, men finnes i Ungers 
gjengivelse av CodexFrisianus:530). 
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folk, men ”likevel er det ikkje forbodi kongen ein gong imellom å moroe seg med eitkvart, 

anten det er med haukar, hundar hestar eller våpen”.163 Til tross for at forfatteren ”tillater” 

kongen å delta i slike aktiviteter presiserer han at dette er aktiviteter som skal holde helsen til 

kongen ved lag og sørge for at han opprettholder sin lettleik til våpenbruk og hærferd.164 At 

kongen drev med slike aktiviteter vet vi fra Håkon Håkonssons saga hvor Sturla forteller at 

Håkon unge under et opphold i Konghelle ”reid jamnleg og moroa seg med haukar og 

hundar”.165  

 Skjoldet Håkon holder i sitt segl bærer bilde av en løve, og som nevnt i kapittel 2.2.2 

er det sannsynlig at dette var Håkons personlige symbol, og ikke et slektssymbol. Dette ses 

tydeligere i seglmaterialet enn i det numismatiske materialet fordi Håkon sønn, Håkon unge, i 

sitt segl er avbildet med en ørn på sitt skjold.166 Et godt eksempel på viktigheten av et 

personlig symbol er den engelske kongen Edward IIIs bruk av leoparden. Edward hadde blant 

annet levende leoparder med seg under krigstokt til Skottland, hans våpen var også preget 

med leoparder. Leopardene kan ha tjent som en lykkemaskot, men bidro uten tvil til at kongen 

ble assosiert med de eksotiske og farlige dyrene.167 Selv om Håkon nok ikke eide levende 

løver ble nok løvens egenskaper også assosiert med ham.168 Løven er svært lik den vi ser i det 

senere riksvåpenet, men bærer verken krone eller øks. På seglets framside finner vi et dyr 

avbildet framfor kongens føtter, og sannsynligvis er dette en løve. Når løven blir framstilt på 

denne måten er det ikke et symbol på kongens overvinnelse av det onde, men dyret er 

kongens eget som gir ham kraft.169  

   

Kap 3.2.4 

Bruk av segl under Håkon Håkonsson 
Ifølge Jan Ragnar Hagland har vi opplysninger om 79 diplomer som ble utstedt av kongen i 

1217-1263.170 I forhold til det lange tidsrommet det her er snakk om er dette svært lite, og det 

er nærmest en umulig oppgave å anslå antallet diplomer som har gått tapt. Clanchy hevder at 

                                                 
163 Kongespeilet:179. ”En o er hanum at æigi bannat noccorum sinnum at fræmia noccora skemtan annat 
tuæggia mæϖ haukum eϖa hunndum eϖa hæstum eϖa meϖ vapnum at hann mæge hallda heilsu sinni eϖa 
letleik til vapna oc allra hærfara.” (Konungs skuggsíá :97). 
164 Kongespeilet:179. Se fotnoten over. 
165 Håkon Håkonssons saga:302. ”hann reid iafnan ok skemte sier med havkvm ok hundun.” (HsH:171). Det er 
under dette oppholdet i Konghelle at Håkon unge dør jf. kapittel. 2.3. 
166 Brinchmann (1924:4), Storm (1894:20) 
167 Shenton 2002:77 
168 Disse egenskapene er beskrevet i kapittel 2.2.2. 
169 Trætteberg: KLNM ”Løve”, bd. XI. Dyret kan muligens også være en hund som er et symbol på trofasthet. 
170 Hagland 1986. Hagland baserer dette tallet både på bevarte diplomer, samt opplysninger om diplomer som 
finnes i Håkon Håkonssons saga. 
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kun 1% av de diplomer som ble utstedt fra det kongelige kanselli i Henrik Is (1100-35) 

regjeringstid er bevart.171 Hvis vi antar at det samme gjelder for Norge på 1200- tallet ble det  

utstedt nærmere 8000 diplomer i perioden 1217-1264. Tallet kan selvfølgelig ha vært langt 

høyere, eller langt lavere, men det kan allikevel være interessant å anvende tallet som en 

illustrasjon på hvor mange diplomer som ble utstedt i kongens navn. Hvis tallet 8000 er en 

rimelig indikator på produksjonen av diplomer betyr dette at det i gjennomsnitt ble utstedt ett 

diplom hver tredje dag. Når de fleste av diplomene som er bevart fra Håkons regjeringstid i 

tillegg er sendt til utenlandske herskere, stormenn og kirkemenn tyder dette på at det var svært 

få av innbyggerne i landet som i der hele tatt fikk sett kongens segl. På den annen side 

indikerer diplomenes inscriptio at hvert enkelt diplom kan ha blitt sett av mange mennesker. I 

enkelte av Håkons utsendte diplomer finner vi formelen ”þeim er þetta bref sia eða hoeyra”.172 

Diplomet er altså adressert til alle som ser eller hører det. I visse tilfeller er også mottakeren 

eller mottakerne nærmere spesifisert,173 som for eksempel ”þeim er þetta bref sea eða hoeyra a 

Eikium”.174 Diplomene, og dermed også seglene, kan altså ha blitt sett av langt flere 

mennesker enn det antallet bevarte diplomer indikerer. 

Selv om produksjonen av diplomer ser ut til å ha vært lav har både Andreas Holmsen 

og Halvdan Koht argumentert for at det fantes et kongelig kanselli på 1200- tallet.175 Holmsen 

hevder kanselliet:  
”besto av en flokk klerker eller ”notarier”, som satte opp alle kongelige brev og dokumenter, tilrettela 

og arkiverte innkommen korenspodanse og opptegnet statsviktige begivenheter i inn- og utland- alt 

under ledelse av kansleren, som var en av kongens faste rådgivere og høyest betrodde menn.”176  

Felles for Holmsen og Koht er at de har lagt særlig vekt på bruken av tittelen kansler i de 

skriftlige kildene, og mener at kansleren må ha styrt et organisert kongelig kanselli. Vi skal 

allikevel merke oss at tittelen kansler dukker opp lenge før et kanselli er organisert.177 Narve 

Bjørgo hevder på bakgrunn av sine studier at det eneste ”kanselliet” man kan snakke om i 

Håkon Håkonssons tid var ”ei gruppe lausleg organiserte geistlege” som ved siden av sine 

andre arbeidsoppgaver også utførte skrive- og arkiveringsarbeid. Noe fast organisert 

                                                 
171 Clanchy 1993:58 
172 DN I: 51. 
173 Agerholt 1929:451. Agerholt gir flere eksempler på diplomer hvor mottaker er nærmere spesifisert på sidene 
452-458. 
174 DN II:5. 
175 Kohts syn sitert i Hagland 1986:84, Holmsen 1977-264. Det var blant annet kansleren plikt å utferdige de 
diplomer kongen dikterte, og det var også kanslerens plikt å ta vare på kongens segl så omhyggelig som mulig 
”Er at æinkanlega skylϖa kancelers at gæyma sem røkølegazt konongs jinsiglis oc gera au bref sem konongr 
segir honom firir.” (Hirdloven:92). 
176 Holmsen 1977:264  
177 Clanchy 1993:56 
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embetskontor som kjerne i sentralforvaltningen ser ifølge Bjørgo ikke ut til å ha eksistert, 

verken som politisk eller administrativt organ.178

Kort oppsummert er det vanskelig å anslå hvor stor produksjonen av diplomer var 

under Håkon Håkonsson på bakgrunn av diplomene som er bevart. Eksemplene som er 

trukket fram er kun ment som illustrasjoner, og gir ikke grunnlag for noen konklusjoner. Noe 

regulært kanselli kan neppe ha eksistert, men dette er heller ikke noe grunnlag for å hevde at 

produksjonen av diplomer var lav. I tillegg bør det påpekes at selv om produksjonen virkelig 

var lav gir diplomenes inscriptio inntrykk av at hvert enkelt diplom med segl kunne nådd 

mange mennesker. 

 

Kap. 3.3 

Magnus Håkonssons segl 
Brinchmann presenterer to ulike segl fra Magnus Håkonssons regjeringsperiode. Kongen er i 

det første seglet, likhet med sin far, avbildet sittende på en trone.179 Han bærer et sverd i høyre 

hånd og i venstre hånd holder han et septer eller muligens et rikseple. På hodet er kronen 

plassert. Seglets bakside er svært likt Håkon Håkonssons andre segl; kongen er framstilt som 

rytter med hjelm, sverd og skjold. Det andre seglet (fig.8) ligner det første, men enkelte 

endringer har skjedd.180 I sin høyre hånd holder kongen et septer i stedet for et sverd, i den 

venstre hånden er det muligens konturene av et rikseple som ses. Baksiden viser igjen kongen 

som rytter med utstyret nevnt ovenfor.  

 Magnus’ segl følger altså samme oppskrift som farens i stor grad, men vi ser også 

endringer. Først og fremst gjelder dette Magnus’ andre segl. Kongens refsing-sverd er nå 

byttet ut med et septer. 

 

Kap. 3.3.1 

Septer- kongen som dommer 
Septeret er et av de eldste herskertegn vi kjenner til, det kom til vesten gjennom de romerske 

keiserne og ble overført til Frankerriket som regalie for de tysk- romerske keisere.181 I 

                                                 
178 Bjørgo 1967:225. Bjørgo behandler spørsmålet om et norsk kanselli i middelalderen på sidene 221-227. 
179 Seglet finnes på et diplom fra 1265 utstedt i Nidaros (Brinchmann 1924:4).  
180 Seglet finnes på et diplom fra 1278 utstedt i Tunsberg (Brinchmann 1924:4). 
181 Stang 1997:71. Det har vært foreslått at septeret, eller i det minste et rør, har vært brukt som verdighetstegn i 
Norge allerede fra 800-tallet av. Et rør funnet i forbindelse med Osebergutgravningen er tolket i denne retningen 
(Blindheim 1985:68). 
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England ble sverdet etter hvert erstattet med septeret, 182 og hvis vi legger seglbildene til 

grunn ser det ut til at det samme skjedde i Norge i Magnus Håkonssons regjeringstid. Selv om 

Sturla ikke gir opplysninger om andre sverd enn det som bæres av Knut jarl opplyser han at 

Sigurd Kongsson og Munan Biskopsson bar hver sin kongsstav av sølv ”den eine med ein 

gullkross på og den andre med ei gullørn”.183 Ingen septer av denne typen er avbildet i 

seglene, her er septeret utstyrt med lilje. I sin behandling av domkapitelseglet fra Nidaros 

hvor Sankt Olav er avbildet med liljesepter skriver Odd Fjordholm at liljen, symbolet på 

renhet og oppstandelse peker på martyrkongens hellighet.184 Bakgrunnen for at kongene tok i 

bruk samme symbol kan være at de, som Bagge påpeker, hadde oppnådd en særlig autoritet 

og hellighet gjennom kroningen.185

Stavene er også brukt som et bilde på forholdet mellom kirken og kongen, kongens 

stav omtales i Kongespeilet som refsingar-vond.186 Bagge hevder at forfatteren ikke skiller 

mellom sverdet og staven, de er begge ment å vise kongens rett til å dømme.187  

Sverdet, staven og tronen peker alle mot kongens rolle som dommer, men det finnes 

også segl hvor kongens rolle som lovgiver kommer klart fram.  

 

Kap. 3.3.2 

Lagtingsseglene- Kongen som lovgiver 
I presentasjonen av Magnus’ segl var det kun kongeseglene som ble presentert, men Magnus 

stod sannsynligvis også bak tilvirkningen av de såkalte lagtingsseglene. Disse seglene skulle 

representere befolkningen i de ulike tingområdene og vi har bevart seks av disse seglene. Til 

tross for at de bevarte seglene er fra diplomer datert på 1400- og 1500-tallet argumenterer 

Trætteberg for at disse seglstampene må dateres til siste del av 1200- tallet, sannsynligvis i 

forbindelse med det store lovgivningsarbeidet i 1270-årene. Selv om seglene skulle 

representere allmuen var det kongemakten som sto for utformingen. Fem av de seks bevarte 

seglene inneholder kongelige symboler. 188

I Frostatingets segl (fig.9), bevart i et voksavtrykk fra 1453, men som sannsynligvis 

ble laget en gang på 1270- tallet (1276) viser kongen som lovgiver. Kongen bærer krone og 

septer, og han er avbildet sittende på en trone med føttene hvilende på en løve. I sin høyre 
                                                 
182 Twining 1967:230 
183 Håkon Håkonssons saga:259. ”var a ôϖrum gull- kross enn a ôϖrum ari af gulli.” (HsH : 141). 
184 Fjordholm 1996:93 
185 Bagge 2000a:154 
186  ” ess gat ek ok firir  ier at gud hafdi sellt j hendr konginum Refsingar uond.” (Konungs skuggsiá: 126) 
187 Bagge 1987:116 
188 Trætteberg: KLNM “Landskapssegl”, bd. X. Se også Trætteberg ”Lagtingssegl”, KLNM, bd. X. 
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hånd har han en lovbok som han overrekker til lagmannen.189 Komposisjonen er ifølge 

Trætteberg ”den gamle og kjente i middelalderen. Kristus som gir Loven til apostelen 

Peter…”. Trætteberg hevder seglet skule bidra til å innføre forstillingen om at lagtinget 

dømmer i kongens navn eller handler i troskap mot ham i rikspolitiske saker.190 Enklere sagt; 

de skulle følge kongens lover på samme måter som de fulgte Guds lov. Også i Gulatingsseglet 

er denne komposisjonen brukt. Det interessante ved disse seglene er at de nok er ment å 

avbilde faktiske hendelser, Magnus Håkonssons overlevering av Landsloven, noe som er 

relativt unikt innenfor den norske seglkunsten.191 Siden lagtingsseglene skulle bekrefte 

diplomer utstedt fra lagtinget, har de menn som var representanter der sett seget og forstått 

symbolikken i det. Ved å bruke seglet anerkjente de kongens stilling som lovgiver. Bruken av 

seglet var derimot begrenset, i en rettarbot fra Eirik Magnusson påpekes det følgende:  
”Pass heller ikke mindre på at lagtingmennenes segl blir oppbevart under tre låser, lagmannens, 

syslemannens og sogneprestens, og at det ikke blir brukt til noe annet enn de saker som blir skipet på 

lagtinget, med mindre det inntreffer nødvendige tarv for landet som skjønnsomme menn vurderer, og at 

det brev som det skal settes for, der [på lagtinget] blir opplest og straks beseglet der.”192

Kongens dommerfunksjon medførte at kongen hadde lovgivende myndighet samt at 

dommerfunksjonen tjente som en begrunnelse for denne myndigheten.193 I kroningseden fra 

1280 ble det også slått fast at der var kongen alene som kunne gi nye lover.194 De bevarte 

lovskriftene, som for eksempel Landsloven, viser at kongene i stor grad benyttet seg av sin 

lovgivende myndighet. Også i Håkon Håkonssons saga blir kongens lovgivningsarbeid 

trukket fram: ”Kong Håkon let i mange ting bøte lov og landsrett i Norge. Han setje i boka det 

som no blir kalla Nylova”.195  

Jämtlands- og Orkenøyenes lagtingssegl har det norske riksvåpen avbildet, ikke 

kongen som lovgiver. Trætteberg foreslår altså at det fullendte riksvåpenet var i bruk allerede 

under Magnus Håkonsson. I og med at Trætteberg operere med dateringer ut fra stilistiske 

analyser kan vi imidlertid ikke sette full tillit til dette. Også Island ser ut til å ha hatt den 

norske løven i sitt våpen. Vi har ikke noe segl med dette våpenet, men i en fransk våpenbok er 

                                                 
189 Trætteberg 1967:50 
190 Trætteberg: KLNM ”Lagtingssegl”,bd. X 
191 Trætteberg: KLNM ”Lagtingssegl”,bd. X 
192 ”Gæymit oc eigi siϖer at insigli logϖingis manna er (mgl.de fl. Hss) uarϖueitizt vndir .i.i.j. lasom. Logmanz 
syslu manz oc soknar prest oc hafezt til enskis annars en til eirra mala sem skipazt a logϖingi vttan nauϖsyniar 
landzens falle til ær sem skynsamir menn mena (oc- tilf. 6 hss) at ar se at bref upp lesit sem at skal firir 
setiazt oc ar egar insiglaϖ.” (Norske middelalderdokumenter:162-163) 
193 Helle 1995:185 
194 Jón Viϖar Sigurϖsson 1999:139 
195 Håkon Håkonssons saga:366. ”hakon kongr let i morgu bæta log og landzrett i norigi. hann let  at setia i 
bokina er nu er kollut hin nyo log”. (HsH:208) 
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”den islandske konges våpen” gjengitt. Våpenet har en rød løve med øks, men uten krone på 

en bakgrunn som øverst er gull og nedenfor stripet av sølv og blått. Sølv og blått er ifølge 

Trætteberg snøens farger og et uttrykk for navnet og landet Island.196 Disse seglene eller 

våpnene er nok ment å vise at disse områdene var under norsk herredømme.  

 

Kap 3.3.3 

Bruk av segl under Magnus Håkonsson 
Magnus regjerte i 17 år, men antallet bevarte diplomer fra hans regjeringstid er nesten like 

høyt som antallet som er bevart fra farens regjeringstid. 71 diplomer utstedt i kongens navn er 

bevart fra perioden 1263-1280.197 Hvis vi igjen tar utgangspunkt i Clanchys antagelse om at 

1% av diplomene er bevart, ble det i Magnus’ regjeringstid i gjennomsnitt utstedt over ett 

diplom per dag.  

Det omfattende arbeidet med lovgivningen har nok gjort at mange diplomer utstedt fra 

kongen sirkulerte rundt om i landet. I England er det bevart et diplom hvor kongens menn blir 

beordret til å lese opp Magna Carta offentlig. Rundt 1300 kommer en ny befaling som krever 

at Magna Carta skal leses opp offentlig hele fire ganger i året, samt at det ble lagt stor vekt på 

at folket skulle se dokumentet i tillegg til å høre det. Beseglede transkripsjoner av Magna 

Carta ble derfor sendt ut til dommere, sheriffer og geistlige.198 I Landsloven presiseres det 

ikke at loven skal leses opp offentlig, men loven innledes på følgende måte:  
”Magnus med Guds miskund Norges konge, søn av kong Haakon, sønnesønn av kong Sverre, sender 

den værdige herre og aandelige fader erkebiskop Jon [varianter: biskop Andres i Oslo, biskop Torfin i 

Bergen], og alle Guds og sine venner i Frostatingslagen [Gulatingslagen, Eidsivatingslagen, 

Borgartingslagen] Guds og sin hilsen.”199

Muligens henviser ”sine venner” kun til tingsmennene, men  det kan ikke utelukkes at 

Magnus her adresserer alle sine undersåtter og at meningen var at loven skulle leses opp, og 

det vedhengende seglet framvises offentlig. Majoriteten av middelalderdiplomer som er 

bevart fra Norden er åpne diplomer, muligens fordi man hadde større interesse av å oppbevare 

disse på grunn av deres rettslige karakter.200 En annen mulighet er at disse brevene er bevart 

fordi det ble distribuert flere kopier av dem rundt om i landet, på samme måte som Magna 

Carta ble det i England. I og med at seglene skulle bekrefte at det var faktisk var kongens 

                                                 
196 Trætteberg 1967:51 
197 Hagland 1986:24 
198 Clanchy 1993:220, 265. 
199 Landsloven:1. De ulike inscriptio er trykket i NgL II:7 
200 Kroman: KLNM ”Brev”, bd. II 
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påbud som ble formidlet, var straffen for å forfalske kongens segl svært streng. Den som ble 

funnet skyldig ville bli lyst fredløs.201  

 

Kap. 3.4 

Eirik Magnussons segl 
I kapittel 2.4 ble det nevnt at Eirik lot farens mynter sirkulere en tid etter at han ble konge, og 

i et diplom datert 14. mai 1280 opplyses det at Eirik bruker farens segl fordi hans eget ikke er 

ferdig.202 Det tar allikevel kort tid før Eirik får sitt eget segl og Brinchmann presenterer tre 

ulike typer fra Eiriks regjeringstid. I det første seglet (fig.10) er kongen avbildet sittende på 

sin trone, og han holder rikseplet i høyre hånd og et septer i sin venstre.203 I Eiriks segl ser vi 

igjen et dyr liggende foran herskerens føtter. Muligens hadde også Magnus Håkonssons segl 

denne figuren, men i seglene Brinchmann presenterer er nedre del av seglene brutt bort. 

Baksiden skiller seg imidlertid fra både Håkons og Magnus’ segl, rytterbildet er erstattet med 

riksvåpenet. Det er riksvåpenet i sin fullendte form, en løve med krone og øks, som er 

avbildet. Det andre seglet fra Eiriks regjeringstid er svært likt det første, framsiden er identisk 

med det første seglet, og baksiden viser riksvåpenet.204 I det tredje seglet (fig.11) Brinchmann 

presenterer er riksvåpenet byttet ut med en rytter.205 Hesten er utstyrt med en skaberakk, og 

kongens hjelm er utstyrt med en krone. På forsiden er kongen avbildet sittende på en trone 

med septer i høyre hånd og rikseple i venstre hånd.  

 I Eirik Magnussons segl er det første gang det med sikkerhet kan sies at rikseplet 

avbildes. I tillegg introduserer Eirik et helt nytt seglbilde, dette seglbildet er identisk med det 

myntbilde han begynte å anvende i perioden 1290-1295; det fullendte riksvåpenet. 

 

Kap. 3.4.1 

Riksvåpenet 
I sagaen om Magnus Berrføtt beskriver Snorre drakten kongen har på seg i slaget hvor han 

mister livet. Ifølge Snorre hadde kong Magnus ”raudt skjold, og på det var innlagt ei løve i 

                                                 
201 ”Den ellevte rettebot gav og kong Magnus særlig… eller nogen forfalsker kongens mynt, brev eller indsegl…. 
” (Landsloven :193-194). ”þa hina xi. rettar bot gaf Magnus konungr oc einkanliga…eða falskar [maðr stedja 
bref eða insigli konungs” (NgL II:23). 
202 RN II, nr 244. Diplomet er trykket I DN XIX:303. Vanlig praksis var å ødelegge eller makulere seglet ved 
eierens død, for at det ikke skulle brukes til forfalskning av diplomer (Fjordholm 1996:75). 
203 Seglet finnes på to diplomer, fra 1283 og 1285 (Brinchmann 1924:5) 
204 Seglet finnes på to diplomer fra 1285 (Brinchmann 1924:5) 
205 Seglet finnes på 17 diplomer fra perioden 1289-1298 (Brinchmann 1924:6-7)  
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gull”.206 Storm mener Snorre her forsøker å levendegjøre kong Magnus ved å avbilde ham i 

samtidens kostyme.207  Løven som et symbol brukt av kongen var altså kjent for Snorre.  Det 

er sannsynlig at kongene valgte dette symbolet fordi de ønsket å bli identifisert med løven og 

dens egenskaper (disse er beskrevet i kap. 2.2.2). 

I Eirik Magnussons riksvåpen avbildes denne løven med en øks i forpotene. Øksen 

kan vanskelig forstås som annet enn Olav den helliges øks, selv om det er mulig at øksen var 

et verdighetstegn allerede i vikingtiden. Det hersker uenighet blant forskerne om øksen er 

ment å representere Olavs egen øks eller martyrvåpenet.208 Kongens slektsforhold til den 

hellige kong Olav er nevnt tidligere, samt at det er mulig at Magnus introduserte løven med 

øksen i lagtingsseglene. Men det er først under Eirik at vi med sikkerhet kan si at løven 

utstyres med Sankt Olavs øks, og at helgenkongens attributt dermed brukes i sammenheng 

med avbildningene av den regjerende kongen.   

 Trætteberg trekker fram flere grunner til at øksen ble tilføyd riksvåpenet. Norge var 

ikke det eneste rike som anvendte en opprett løve i sitt riksvåpen. Englands, Skottlands og 

Sveriges riksvåpen hadde én  eller flere løver i sitt våpen, i tillegg til at løven ble brukt i 

mange franske og engelske adelsvåpen. Forskjellen mellom disse våpnene hadde tidligere blitt 

angitt gjennom fargekombinasjoner, men med Sankt Olavs øks i labben kunne det norske 

riksvåpen skilles fra andre våpen også i monokrome framstillinger. Øksen ble brukt for å vise 

slektskapet til Sankt Olav. Øksen var et seierstegn, og med øksen i riksvåpenet kunne de 

regjerende konger vise seg som arvtakere og vasaller til rex perpetuus Norvegiæ. Bruken av 

Sankt Olavs øks i riksseglet bidro til at kongene styrket sin autoritet både overfor 

geistligheten og andre maktgrupper i og utenfor Norge.209 Trætteberg påpeker også at 

kongemakten må ha ansett det som viktig å vise sitt forbedrede våpenskjold i stor format etter 

at løven hadde blitt utstyrt med krone og øks.210

 Øksen ble anvendt som symbol av både geistligheten og av samfunnets øvre sekulære 

klasse, den er for eksempel representert i ca 160 norske adels- og bondesegl fra perioden 

1297-1400. Øksen var et hellig tegn som påkalte Sankt Olavs vern, og Trætteberg foreslår 

også at øksen kan ha fått betyning for norskhet.211 Det må allikevel stilles spørsmål ved denne 

                                                 
206 Snorre Sturlasson: Norges kongesoger, bd.II :238. ”Rauϖan skiöld á meϖ gulli leo” (gjengitt i Storm 
1894:11) 
207 Storm 1894:11 
208 Stang 1997:74 
209 Trætteberg :KLNM “Øks”, bd. XX 
210 Trætteberg: KLNM ”Furstliga sigiller”, bd. V 
211 Trætteberg :KLNM ”Øks”, bd. XX. Trætteberg (1967:67) har foreslått at drottseten Erling Vidkunsson 
tilføyde en norsk løve i Konghelles bysegl for å oppmuntre Konghelles nasjonale troskap. Med bakgrunn i 
Bagges antagelse (1995:154, nedenfor) kan dette uttrykkes mer spesifikt som troskap til den norske kongen. 
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tolkningen siden det er uklart hvorvidt det eksisterte en norsk identitet i middelalderen. 

Lunden har i sin artikkel ”Was there a Norwegian national identity in the middle ages?” 

midlertidig konkludert med at en nasjonal bevissthet, i det minste hos aristokratiet og 

sannsynligvis også hos bøndene, ble utviklet i Norge i høymiddelalderen.212 Bagge hevder at 

det kulturelle liv i Norge var mer norsk før utviklingen av det sterke 

høymiddelalderkongedømmet, og at folk på det politiske og ideologiske plan heller 

identifiserte seg med staten og monarkiet enn med nasjonen Norge.213  

 Riksvåpenet må utover på 1300-tallet ha vært et godt kjent av befolkningen i riket som 

et kongemaktens merke. I en skipan om gjestgivere fra Håkon Magnusson blir det påbudt å 

utstyre alle gjestgivere under kongens beskyttelse med ”vårt våpen”.214

 

Kap. 3.4.2 

Rikseplet- kongen som eier av landet ? 
Det finnes ingen riksepler bevart fra nordisk middelalder, og det er også sparsomt med 

opplysninger om riksepler i de skriftlige kildene.215 I Håkon Håkonssons saga er ikke 

rikseplet nevnt blant de kongelige regalier som ble båret i prosesjonen, og det finnes heller 

ikke opplysninger om riksepler ved senere kroninger. I seglene er derimot kongene avbildet 

med rikseple. Twining hevder den første avbildningen av en norsk konge med rikseple er å 

finne i Magnus Erikssons (1319-1345) segl,216 men Twining tar her feil. Storm mente at 

Håkon Håkonsson var avbildet med rikseple på sitt segl,217 men i og med at seglet Storm viser 

til er skadet og hånden hvor han eventuelt skulle ha holdt rikseplet er borte blir dette gjetning. 

Det har også blitt hevdet at Magnus Håkonsson er avbildet med rikseplet i hånden i sitt segl, 

men det er først i Eirik Magnussons og Håkon Magnussons segl at det med sikkerhet kan slås 

fast at kongen avbildes med rikseplet.   

 Selve symbolet har sitt utspring i antikken, og etter at Konstantin hadde tatt korset til 

seierstegn på sine faner ble korset satt på rikseplet, eller globen. Dette symbolet ble et fast 

trekk i alle framstillinger av kristne keisere og fungerte som et symbol på 

verdensherredømme. Etter hvert ble rikseplet også anvendt av konger, fortsatt som et symbol 

                                                 
212 Lunden 1995:287 
213 Bagge 1995:154 
214 ”och for porthenn schall hengis vor vaaben” (NGL IV:358) 
215 I et brev fra Sverige, datert 1311 nevnes rikseplet (Lidén: KLNM ”Maktsymboler, bd. XI). 
216 Twining 1967:216 
217 Storm 1894:17 
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på verdensherredømme, men også som et symbol på kongens gudegitte makt og hans embete 

som Guds stedfortreder.218

 Tanken om verdensherredømme, eller herredømme over landet, er uttrykt i 

Kongespeilet hvor forfatteren forklarer at ”…kongen eig heile riket, og likeins alt det folket 

som er i riket. Alle dei menn som er i riket hans, er difor skyldige til å tene han når hans tarv 

krev det”.219 Lignende ordlyd finner vi også i Hirdloven: ”Ti alt landet er hans odel og eie”.220  

Kongespeilets omtale av kongen som eier av landet har blitt tolket som en primitiv måte å 

uttrykke kongens makt og rettigheter, men Kongespeilet omtale av kongen som eier av landet 

kan også ha  vært et forsøk på å formulere en eneveldeteori om kongelig makt, oppfunnet av 

forfatteren selv eller hentet fra europeiske kilder. Bagge påpeker imidlertid at Kongespeilets 

omtale av kongen som eier av landet er uklar, og utelukker ikke at forfatteren rett og slett har 

plukket denne ideen ut fra en eller annen kilde for å finne juridiske argumenter for kongens 

rettigheter.221 Bruken av rikseplet må uansett ha bidratt til å understreke kongens opphøyde 

posisjon i samfunnet, selv om forfatteren av Kongespeilet ikke er tydelig i sin diskusjon av 

kongen som eier av landet. 

 

Kap 3.4.3 

Bruk av segl under Eirik Magnusson 
Det bevarte diplommaterialet tyder på en økning i produksjonen fra Håkon Håkonssons 

regjeringstid, til Magnus Håkonssons regjeringstid. En fortsettelse av denne trenden ser vi 

under Eirik Magnusson.222 157 diplomer er bevart, og hvis vi fortsatt legger Clanchys 

antagelse om at kun 1% av diplomene er bevart betyr dette at det i gjennomsnitt ble utstedt 

over to diplomer per dag- en fordobling fra Magnus’ regjeringstid. 

 
Kap. 3.5 

Hertug Håkons segl 
Også to segl fra Håkon Håkonssons hertugtid er representert i Brinchmanns oversikt. Begge 

seglene har rytterbildet på framsiden, og et riksvåpen på baksiden. Riksvåpenet som er 

avbildet er derimot ikke det ”fullendte” riksvåpen, i et av seglene bærer løven verken krone 

                                                 
218 Trætteberg 1937:355-357, Stang 1997:73 [Schramm 1958] 
219 Kongespeilet: 90. ”konongrenn á alt rikit. Oc sva alt folkit er íer rikinu oc eru aller eir mænn er i hans riki 
eru skyllder honum til ionosto ægar hans nauϖsyniar krefia.” (Konungs skuggsiá: 42) 
220” ui at hans æign oc oϖal er alt lanϖet…” (Hirdloven:78-80) 
221 Bagge 1987:31-39 
222 Hagland (1986:85) regner også med brev utstedt av hertug Håkon.  

 52



eller øks, mens i det andre (fig.12) bærer løven kun øksen.223 På samme måte som i myntene 

(se kap. 2.5) uttrykkes det tydelig at hertugen er av kongelig ætt og at han innehar en viktig 

posisjon, men samtidig understrekes det i seglbildet at han ikke er den viktigste mannen i 

riket.  

 

Kap. 3.6 

Håkon Magnussons segl 
I det første seglet (fig.13) Brinchmann presenterer sitter kongen på en trone, han har septer i 

høyre hånd og rikseplet i venstre, på hode har han krone. På seglets bakside er kongen 

framstilt som rytter, i et åpent felt har seglmakeren funnet plass til en fleur de lis. Også i det 

andre seglet som presenteres er kongen avbildet sittende på sin trone med krone, septer og 

rikseple på seglets framside. På seglets bakside er derimot rytteren byttet ut med 

riksvåpenet.224 Håkon har altså valgt å bruke segl som er svært like brorens segl når det 

gjelder bruk av herskersymboler. Sett bort i fra at seglene rent stilmessig er noe ulike, er 

plasseringen av en fleur de lis den eneste endringen som gjøres i forhold til Eiriks segl.225  

 

Kap.3.6.1 

Mariakirkens domkapittelsegl- den fromme konge 
I seglet for Mariakirkens domkapittel (fig.14) er kongen avbildet knelende ved siden av 

Jomfru Maria, i sine hender har han en kirke som han tilbyr henne. Mariakirken ble ombygget 

i stor stil av Håkon Magnusson og var ment å fungere som kongelig gravkirke.226 I gave- og 

stadfestingsbrevet fra kong Håkon til Mariakirken oppgir kongen bakgrunnen for gaven:  
”Vi ber alle våre etterkommere å holde denne vår skipan på alle punkter, særlig etter som vi har gjort 

dette til sjelehjelp for oss og våre forgjengere og etterkommere, og til verdslig ære, og til styrke og gagn 

for kongedømmet.”227  
I seglbildet blir kongen framstilt som den fromme hersker, samtidig som den store gaven 

indikerer at han er en mann med svært store ressurser.  
                                                 
223 Seglet med løve uten krone og øks finnes på 3 diplomer fra perioden 1286-1288 , mens seglet hvor løven 
bærer øks finnes på 8 diplomer fra perioden 1292-1298 (Brinchmann 1924:9-11). 
224 Seglet med rytter på baksiden finnes på 3 diplomer fra perioden 1300-1302 , mens seglet med riksvåpenet på 
baksiden finnes på 13 diplomer fra perioden 1305-1318 (Brinchmann 1924:11-13). 
225 Ludvig IX (den hellige) av Frankrike var muligens Håkons ideologiske forbilde. Fleur de lis var et symbol 
anvendt av de franske kongene og muligens kan bruken av dette symbolet i Håkons segl ses i lys av den respekt 
Håkon hadde for den avdøde franske kongen og helgenen. Se også kapittel 4.4.4 
226 Mariakirken som kongelig gravkirke omtales mer detaljert i kap. 4.4.4 
227 Biϖum ver alla vara æftirkomanda at hallda i alle staϖe, essa vara skipan, æínkanlega, ar sem ver hafum 

etta gort, oss oc varom firirmannum oc æftirkomandom til salo hialpar, oc æro veralldlegrar, oc 
konongdomenom til styrks oc nysæmdar.” (Norske middelalderdokumenter:224-225). 
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Kap 3.6.2 

Bruk av segl under Håkon Magnusson 
Fra Håkon Håkonsson til Eirik Magnusson ser det ut til å ha vært en stadig økning i diplomer 

utstedt fra kongen, og denne trenden fortsetter også under Håkon Magnusson. Ifølge Helle trer 

ingen norsk middelalderkonge, bortsett fra Sverre, klarere fram i kildene enn Håkon 

Magnusson. Et femtitalls forordninger og tallrike diplomer utstedt i hans navn er bevart.228  

Hittil har jeg forsøkt å anslå produksjonen av diplomer på bakgrunn av Clanchys teori om at 

kun 1% av diplomene som ble produsert har overlevd tidens tann fram til vår tid. Clanchy 

forsøker også å anslå produksjonen ved den engelske kongelige kanselli ved å se på forbruket 

av voks. Den eneste informasjonen vi har som muligens kan forbindes med forbruket av voks 

i Norge finner vi en notis i Brugges byregnskap. Her opplyses det om at den norske kansler 

mottok 2 bodeme voks, noe som tilsvarer 607 pund eller rundt 200-250 kilo voks.229 Hvor 

mange segl som kunne produseres ut fra denne mengden er vanskelig å anslå grunnet de ulike 

segltypenes størrelse, men vi kan nok anta at denne mengden kunne holde kanselliet med voks 

en god stund. Muligens ble voksen brukt til andre ting enn segl, som for eksempel vokslys 

eller til voksplater for undervisning eller til å ta notater på. Vi skal heller ikke utelukke at 

voksen ble solgt videre.230 Kildene gir heller ingen opplysninger om hvem produserte 

pergamentene som ble brukt på de ulike skrivestuene rundt om i landet. Ludvig Holm-Olsen 

ser ikke bort fra at det kan ha vært spesielt utdannede folk ved kanselliet, klostrene eller 

bispesetene som laget pergamentene, eller muligens håndverkere som hadde pergament som 

sitt yrke.231 Blekket som ble brukt ble etter all sannsynlighet tilvirket i Norge og oppskriften 

som ble brukt er ifølge Holm-Olsen den samme som ble brukt ellers i Europa. Galleple og 

jernsulfat ble blandet med et bindemiddel og oppløst i vann eller vin.232 Kongen ser ikke ut til 

å ha hatt problemer med å skaffe til veie de materialer som var nødvendig for å produsere 

diplomer i høyt antall.   

                                                 
228 Helle 1995:209. 
229 Regesta Norvegica bind III, brev nr. 531.  
230 Vi har ingen informasjon om bioppdrett i de norske middelalderlovene (Sandklef :KLNM “Biskötsel”, bd. I), 
men et funn fra utgravninger i Oslo kan være en indikasjon på at man drev bioppdrett og muligens produserte 
noe voks. Funnet fra Oslo er datert til 1175-1225 og består av et tusentalls bier (Husberg 1994:35). Dette funnet 
er unikt her i og det er antatt at voks stort sett ble importert (Husberg 1994:64). Voks var i middelalderen en av 
de mest dyrebare handelsvarer. Eksport av bivoks fra Baltikum og Russland var ifølge Erik Husberg (1994:18) 
vanlig, og denne muligens gikk mye av denne handelen via Gotland. Fra notiser om innførselstoll på fremmed 
kjøpmenns varer i England nevnes ofte voks i forbindelse med kjøpmenn fra Gotland. 
231 Holm-Olsen 1990:78 
232 Holm-Olsen 1990:80 
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 Gjennom hele perioden ser det ut til å ha vært en stadig økning i diplomer utstedt fra 

kongen. Etter hvert som regjeringsapparat ble utvidet var kongen i økende grad avhengig av å 

holde kontakt med sine undersåtter ved hjelp av skrift. Dette har igjen bidratt til en større 

spredning av kongens segl. Hvor stor denne spredningen var er imidlertid svært vanskelig å 

anslå, blant annet indikerer, som tidligere nevnt, brevenes inscriptio at mange mennesker 

kunne se hvert enkelt diplom og segl som ble sendt ut.  

 

 

Kap. 3.7 

Seglstampene som uttrykk for makt 
I det foregående er det seglet som del av et diplom som har blitt diskutert, men seglstampene 

ser i seg selv ut til å ha hatt en sterk symbolverdi. Clanchy hevder at et storsegl i seg selv var 

et ”desireable object in its own right” selv om det ikke var nyttig fordi det var et symbol på 

status og makt. Han hevder videre at seglet var ”endowed with a sacred personality”.233

Et inntrykk av hvor viktig seglene var får vi fra den tidligere nevnte rettarboten fra Eirik 

Magnusson og fra et diplom adressert til ”alle i Ragunda” fra Håkon Magnusson. I diplomet 

kan vi lese at Håkon sender dem et segl som skal brukes i Dalen. Seglet skulle oppbevares i 

Ragunda kirke under tre låser som tre menn skal ha hver sin nøkkel til.234 Straffen for å 

forfalske kongens segl var, som tidligere nevnt, svært streng. 

I middelalderen ble seglene festet på diplomet ved hjelp av tråder eller 

pergamentremser slik at det ble hengende under diplomet. Hvis man brukte tråder kunne 

valget av stoff og farger indikere rang og stand.235 Fra Norge har vi bevart silketråder i rødt, 

grønt og gult som har vært brukt til å feste kongens segl til diplomene.236 Også seglet størrelse 

ser ut til å ha indikert status.237 Når folk fikk se diplomet med kongens segl ville de ikke ha 

vært i tvil om hvem var diplomets utsteder, og den makt han hadde. 

 

                                                 
233 Clanchy 1993:315 
234 “Hakon medh Guds miskun Noræghs konung son Magnus konungs sænder allum mannum i Rafundum q. g. 
ok sina ver letom gæra insigli þetta sæm þer skulut hafa i Dalenom…vilium ver at þetta se gæt i Rafunder kirkiu 
vndir þræmme lasom”. (DN XVIII:3). 
235 Schefter: KLNM ”Besegling”, bd. I 
236 Brinchmann angir blant annet at et av Magnus Håkonssons segl var festet med gul, rød og grønn silkesnor, og 
flere av Eirik Magnussons segl var festet med rød og gul silkesnor (Brinchmann 1924:4-7). 
237 Heslop 1987:116. De norske kongeseglene har en størrelse på mellom 90mm-105mm, altså svært store (Se 
Brinchmann 1924 for angivelser av seglenes størrelse).  
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Kap. 3.8   

Oppsummering 
Den kronologiske gjennomgangen av kongeseglene i perioden 1217- 1319 viser en kontinuitet 

i bruken og symboler.. Eirik Magnussons introdusering av riksvåpenet på kongeseglet er det 

eneste radikale brudd med det kongelige ”standardseglet” i perioden.  

Det ble kort nevnt i innledningen av dette kapittelet at kongene også på seglene er 

avbildet med krone. Seglene uttrykker dermed, på samme måte som myntene, det sentrale 

aspekt ved kongeideologien: Kongen var valgt av Gud. En videre understrekning av kongens 

rett på tronene er bruken av Sankt Olavs øks, som med vi med sikkerhet vet at ble brukt fra og 

med Eirik Magnussons tid. Det finnes også indikasjoner i seglmaterialet på at Sankt Olavs øks 

ble brukt i de lagtingssegl Magnus Håkonsson fikk laget, men det tilgjengelige kildematerialet 

tilsier at vi må utvise forsiktighet med å hevde dette.   

 Den sentrale plass kongens funksjon som dommer har i Kongespeilet er uttrykt i 

seglene ved sverdet, septeret og muligens også ved tronen. Sett på bakgrunn av det vi vet om 

kongens faktiske funksjon som dommer kan både Kongespeilets og seglenes vektlegging av 

denne funksjonen virke merkelig. Kongen opptrådte sjelden som dommer personlig, men 

overlot rettshåndhevningen til sin sýslumenn og lögmenn. Den forklaring jeg finner mest 

troverdig er at sverdet, septeret og tronen skulle uttrykke at det var kongen i siste instans som 

hadde kontrollen over den offentlige rettshåndhevelsen. Dette var en oppgave som var pålagt 

ham av Gud. At kongen satt i Guds dommersete betydde at folket skulle følge kongens påbud 

på samme måte som de fulgte Guds egne. Kongen på sin side skulle sørge for at de lover han 

ga var i samsvar med Guds lover, og at de dommene som ble avsagt var rettferdige. Ved å 

propagandere kongens rolle som dommer på Guds vegne kunne kongemakten legitimere den 

økningen i den offentlige rettshåndhevelse som fant sted i perioden.  

 Sentralt i økningen av den offentlige rettshåndhevelse var lovgivningsarbeidet, og skal 

vi tro de skriftlige kildene var det kun kongen som kunne gi de rette lovene. Kongen trer også 

fram som lovgiver i seglene, mer presist i lagtingsseglene. Ved å framstille kongen og 

tingmennene på samme måte som Kristus og Peter ble framstilt i kirkekunsten ble kongens 

funksjon som Guds stedfortreder på jorden understreket. 

 Rikseplet var ment å understerke at kongen var Guds stedfortreder på jord, men det er 

også mulig at rikseplet skulle formidle ideen om kongen som eier av landet. Rikseplet var et 

symbol på verdensherredømme og det er naturlig å sette denne symbolismen i sammenheng 

med Kongespeilets forfektelse  av kongen som eier av landet. Det må understrekes at 
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forfatteren er relativt vag i sin beskrivelse av kongen som eier av landet, og det er en viss fare 

for overtolkning når det gjelder bruken av rikseplet i kongeseglene. Det er allikevel grunn til å 

tro at seglene ble brukt til å markere kongens herredømme over visse områder. I 

lagtingsseglene fra Jämtland og Orknøyene er riksvåpenet avbildet, og dette er etter all 

sannsynlighet blitt gjort for å markere at den norske kongen var herre over disse områdene.  

 I seglene opptrer løven langt hyppigere enn i myntene, både i riksvåpenet, på kongens 

skjold og etter hvert på hestens skaberakk. I seglene til Eirik Magnusson og Håkon 

Magnusson er løven også avbildet på hestens skaberakk. Beskrivelsen av løvens kvaliteter 

passer godt overens med kvalitetene til rex iustus. Ved å bruke løven som symbol viste 

kongen at han var sterk, mektig, modig og medlidende. 

 I seglene propaganderes ideen om den høviske konge enda tydeligere enn i myntene. 

Ved å avbilde kongen som rytter/ridder ble det gjort klart at kongen var den fremste blant 

rikets menn. Rytterbildet er representert på alle de fire kongens segl, men i de siste tiår av 

1200-tallet og de første tiår av 1300-tallet blir både hestens og kongens utstyr langt mer 

ekstravagant, og understreker enda tydeligere kongens høviskhet.  

Ideen om enekongedømmet er også uttrykt i seglene. Hertug Håkons segl inneholder 

stort sett de samme bildene som kong Eiriks, men det kommer tydelig fram at hertugen ikke 

har kongeverdighet. Som nevnt tidligere hevder Blom at Norge mot slutten av 13. århundre 

var et samkongedømme, men seglbildene viser at kongemakten ønsket å forfekte ideen om 

enekongedømmet til tross for at den realpolitiske situasjonen kan ha vært svært annerledes. 

 Det finnes også indikasjoner på at seglstampene i seg selv var et symbol på makt. Segl 

ble i perioden  anvendt av samfunnets øverste sjikt, og seglstampens størrelse, bilde og 

materiale indikerte eierens sosiale status. Kongens posisjon på toppen av hierarkiet var 

markert ved at hans segl var langt større enn seglene tilhørende andre stormenn. Også bruken 

av silkesnorer i ulike farger understreket den høye status utstederen av diplomet hadde.   

Jeg har forsøkt å anslå hvor stor spredningen av seglene kan ha vært, blant annet på 

bakgrunn av de diplomer som er bevart fra perioden. Dessverre er det ikke mulig å gi annet 

enn estimater for produksjonen av diplomer ved det kongelige kanselli, men jeg har 

argumentert for at antallet mennesker som fikk se diplomene og seglene var langt høyere enn 

det antallet bevarte diplomer og segl indikerer. Den eneste konklusjonen som kan gjøre på 

bakgrunn av det norske materialet er at det med stor sannsynlighet har vært en jevn økning av 

diplomer utstedt i kongens navn opp gjennom perioden.  Fra England finnes det bevart 

kongelige forordninger hvor kongens menn blir befalt å lese opp lovene høyt for rikets 

innbyggere. Seglet skulle bekrefte diplomenes gyldighet og det må ha vært viktig for folk å 
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forsikre seg om at det var kongens befalinger som ble proklamert. Seglene ga dem denne 

muligheten. Fra Norge finnes ikke lignende forordninger, men det store lovbøtingsarbeidet 

som pågikk gjennom hele perioden fra 1217-1319 kan ha ført til en lignende praksis som i 

England. Lover, rettarbøter og skipaner ble sendt ut til landets befolkning og det er 

nærliggende å tro at folk har lagt stor vekt på at disse diplomene var utstyrt med kongens segl. 

De strenge straffer som forfalskning av kongens segl medførte indikere også at det var svært 

viktig for kongemakten å opprettholde den troverdighet som knyttes seg til bruken av seglet. 
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Kapittel 4 

Monumentalbygninger 
”Kong Håkon la meir vinn på å styrkje Guds kristendom i Norge enn nokon annan konge før han etter 

den heilage konge Olav. Han let gjere kyrkje nord i Troms og kristna heile den kyrkje sokna. Det kom 

til han mange bjarmar som hadde flydd ausafrå for ufreden frå tatarane, og han kristna dei og let dei få 

ein fjord som heiter Malangen. Han let gjere ei kyrkje i Ofoten og festningsverk ved Agdenes.  

 Han let òg gjere trehalla i kongsgarden i Nidaros, og alle dei beste husa, og kapellet ovafor 

herbyrga til kongen. Han let gjere ei kyrkje i Guløy nordafor Bjørgvin og flytta Gulatinget dit. Kong 

Håkon let gjere av stein Apostelkyrkja i kongsgarden i  Bjørgvin. Han let gjere Olavskyrkja, og 

klosteret med, på sin kostnad. Han let òg huse kongsgarden i Bjørgvin med to gode steinhaller og 

mange andre steinhus. Han let gjere ein steinmur om kongsgarden og kastell over begge portane. Han 

let gjere Katarinakyrkja ved Sandbru og hospitalet og gav til det to hundre månadsmatsbol.  

 Kong Håkon let byggje heilt opp husa i borga i Bjørgvin etter at ho hadde brunne, og gjere to 

tredjepartar av muren med skotgluggar, og gjere ytterborga. Da vart òg reist frå grunnen Alle-

heilagmanna-kyrkja i Vågsbotnen med kongens råd, og til den gav han hundre månadsmatsbol da han 

låg sjuk. På Ogvaldsnes let han byggje ei kyrkje av stein, som er den fjerde største heradskyrkja i 

Norge. 

 Han let gjere ein steinmur om Tunsberg og kastell over portane, og Gaute-kastellet over 

Dankleiva. Han let òg huse heile Berget og kongsgarden ved Lavranskyrkja. Sønnafor Olavskyrkja let 

han gjere hospital og gav tretti markebol til det. Han let grave ut djupet ved Skjeljastein, så no kan ein 

fare med kuggar der det før knapt var farande med skip eller småferjer. 

 Han let gjere Berrføttbroderkyrkja i Tunsberg, som sidan vart ført sør til Dragsmark; der bygde 

han òg Mariakyrkja av stein og gav henne femti markebol. Han let gjere ei borg på Vakkaberg i Oslo og 

let henne sidan føre til Nikolaskyrkja. Han gav der preikebrørne Olavskyrkja og let huse kongsgarden 

utpå Øyrane i byen.  

 Han let huse Valdisholmen og gjere ei borg i Konghelle på Ragnhildarholmen og huse 

kongsgarden i byen. Han let òg byggje hus på Gulløya og huse og rydje Ekrøyane og gjere ei trekyrkje 

der. Han let byggje Marstrand og mange andre ødeøyar i Vika. Han let gjere ei steinborg i Mjøsa på 

holmen ved Ringsaker, og hus i henne. 

 Han let gjere ei veitslehall på Husabø i Skaun på Heidmark, og ei anna på Ringsaker. Han let 

gjere veitslehall og ein gard på Vidheim i Øyar og bøte opp att kyrkja, av di ho mesta til nedfalls. Han 

let gjere veitslehall på Steig. Han let gjere gard og veitslehall på Hov i Breidin og la gods til. Han let 

gjere kapell på Tofte, der det ikkje var noko før, og ei veitslehall og mange andre gode hus. 

 Kong Håkon kjøpte Lo i Oppdal, og der let han gjere gard og kapell og veitslehall. Han let òg 

gjere muren om på Sverresborg på Steinberga og byggje hus etter at baglarane hadde brote henne ned. 

 59



Jesus Krist, Fader, Son og Heilag Ande gøyme og vare, signe og heidre sjela til ein herre som 

har leivd etter seg så mange nyttige ting. Her ender soga.”238

Sturlas avslutning av sagaen om Håkon Håkonsson representerer ifølge Bagge en nyhet 

innenfor sagaskrivningen. Bagge hevder Sturla avsluttet sagaen med en oppramsing av 

kongens gode og nyttige gjerninger fordi han ”evidently wants to stress their importance for 

an evaluation of Hákons reign.”239 Når Håkons bygningsprosjekter har en så sentral plass i 

evalueringen av Håkons regjeringstid indikerer dette at de hadde svært viktige funksjoner 

også i hans regjeringstid, og ikke bare for hans ettermæle. Store deler av sagaens avslutning 

omhandler kongens byggeaktiviteter, og spørsmålet blir dermed hvorfor disse står så sentralt i 

oppregningen av Håkons gode og nyttige gjerninger? Ved å undersøke bakgrunnen for 

reisningen av de ulike byggverkene og ved å redegjøre for bygningenes funksjoner håper jeg å 

kunne vise at byggverkene, i likhet med myntene og seglene, ble brukt til å propagandere 

kongeideologien.  

Selv om Sturla legger stor vekt på Håkons mange byggeprosjekter finnes det få 

skriftlige kilder som forteller om hvordan bygningene så ut, bakgrunnen var for at de ble bygd 

og hvilke funksjoner de faktisk hadde. De få skriftlige kildene som faktisk omtaler 

bygningene og arkeologiske undersøkelser gjør at vi allikevel vet en del om borgenes og 
                                                 
238 Håkon Håkonssons saga:367-368. ”<H>Akon kongr lagdi meira fysi a at styrkia guds krisrni i norigi enn 
kongr fyrir honom. sidan er var hinn hellgi olafur kongr. hann let giora kirkiu nordr i trums ok kristnadi alla a 
kirkiu-sokn. til hans kuomu mar[ger] biarmar er flyit hofdu austan fyrir ofrid[i] tartara ok kristnadi hann a ok 
gaf eim einn fiord er malangur h[eitir] hann let giora kirkiu i ofota ok virki vid agdanes. hann let ok giora 
trehollina i kongsgardi i nidarosi ok oll hin bezstu hus ok kapellu vpp af herberginum kongs. hann let giora 
kirkiu i guley nordr fra biorguin ok færdi angat gula ing. hakon kongr let giora postula-kirkiu i kongsgardin af 
steine i biorguin hann let giora olaffkirkiu ok klaustrit med a[f] sinum kosti. Hann let ok husa kongsgard i 
biorguin med godum ij steinhollum ok morgum steinhusum odrum. hann let ok giora steinmur vm kongsgard ok 
kastala yfir badum lidunum. Hann let ok giora katarinarkirkiu vid sandbru ok spitalan ok gaf ar til.cc. manada 
matabol. hakon kongr let alhusa borgina i biorguin epter at er brunnit hafdi ok giora murinn af ij hlutum ok 
vigskarda ok giora vtborgina. a var ok reist af grunduelli allra-heilagra-kirkia i vogsbotne med radi kongs ok 
gaf hann ar til c manadar matabol i sott sinne. hann let giora kirkiu af stei[ni] a augualldz-nesi er hin fiorda er 
mest heradz-kirkia í noregi. hann let giora steinmur vm tunsberg ok kastals yfir portnum. ok gauta kastala yfir 
danakleif. hann let ok husa alt bergit ok kongsgard vid Lafranz-kirkiu. hann let ok giora spital fyrir sunnan 
olafskirkiu ok gaf til xxx-marka-bol. hann let grafa vt diup vid skeliastein sua at nu ma kuggum fara er adur 
matti uarl[a] skipum eda smarferium. hann let giora berfættubrædra-kirkiu i tunsbergi ok var hun sidan færd 
sudur i dragsmork ok let hann ar giora Mariu- kirkiu ur steine ok gaf til fumtige-markabol hann let giora borg a 
valkabiorgum ok let sidan færa til nicolaskirkiu i oslo. hann gaf ar olafskirkiu predikorum ok let husa 
kongsgard vt a eyrum i bænum. hann let husa valdishol[ma] ok giora borg i konga-hellu i ragnhilldar-holma ok 
husa kongsgard i bænum. hann let ok byggia g[ull]eyna ok husa ok rydia eikreyiar ok giora ar trekirkiu. Hann 
let bygia Mastrandir ok adrar eydieyar i vikinne. hann let giora steinborg i miors i holmanum vid ringsakur ok 
husa [hann let] giora veizluholl a husabæ i skaun a heidmork ok adra a ringsakri. hann let giora[a veiz]luholl a 
vidheime i eyia ok bu ok endurbæta kirkiuna uiat adur var miok at f[alli komin] hann let giora bu <a> ho[fi 
breidin, ok veizluholl a steig] ok lagdi eigner til hann let [giora kapellu i optyn er engi var adr ok veizlu-holl ok 
morg] annur hus god ok hakon kongr keypti l[o i uppdali] ok let [giora bu a ok kapellu ok] veizlu<holl> hann let 
ok giora murinn vm Sveris-borg a steinsbiorgum ok husa [sidan baglar hof]do brotid Jesus Kristus fader ok son 
ok heilagri [an]da geymit ok [gæti signi] ok sæmi sliks herra sal er sua margar [nyt]samliga hluti [h]efir epter sik 
leifda Per omnia sek[ula] ly[kr] her saga hakonar kongs.” (HsH:209-210) 
239 Bagge 1996:148-149 
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kirkenes utseende. I den følgende gjennomgangen av de kongelige byggverkene vil jeg 

direkte, eller via henvisninger i fotnoter presentere denne informasjonen. Denne 

informasjonen vil brukes som et utgangspunkt når bakgrunnen for reisningen av den enkelte 

bygning og bygningens funksjon skal diskuteres. 

 I de forgående kapitler har de ulike kongenes mynter og segl blitt presentert 

kronologisk, men fordi man regner med en nærmest kontinuerlig byggevirksomhet ved de 

store kongelige anlegg i høymiddelalderen er en slik framgangsmåte ikke tjenelig.240 Ikke all 

byggevirksomheten bestod av nybygg, som oftest var det utbygning av eksisterende 

kongsgårder, borger eller kirker. Kapittelet er derfor bygd opp slik at det gjøres rede for 

bygningshistorien for hvert bygg, først by for by, deretter for landsbygda. 

 

Kap. 4.1 

Borgene: senter for det høviske liv og maktmanifestasjoner 
I introduksjonen til sin bok ”Castles in medieval society. Fortresses in England, France and 

Ireland in the central middle ages” (2003) kritiserer Coulson tidligere forsknings ensidige 

fokus på borgenes militære funksjoner. Coulson er av den mening at borgene må studeres i en 

bredere kontekst hvor også borgenes sosiale, estetiske og kulturelle funksjoner vektlegges. 

Dette betyr ikke at Coulson avviser at borgene hadde viktige militære funksjoner, men hevder 

at borgene må ha spilt en rolle ut over det å tjene som forsvar for en fiende som sjelden eller 

aldri angrep.241 Ifølge Coulson var det borgenes fredelige funksjoner som var de viktigste.242  

I første bind av Fischers verk ”Norske kongeborger” (1951) er det borgenes militære 

funksjonene som vektlegges, og Fischer søker bakgrunnen for borgbyggingen i Håkon 

Håkonssons sagas skildring av kamphandlinger.243 Som nevnt i innledningen har Fischers 

arbeid ikke blitt utfordret eller supplert i særlig grad, med unntak av Erikssons ”Maktens 

boningar” (1995) hvor borgenes administrative-, religiøse- og residensfunksjoner også 

nevnes. Eriksson skriver at hun ikke har berørt borgenes symbolske funksjoner i særlig grad, 

men presiserer at borgene må ha gjort dypt inntrykk på de som betraktet dem, både gjennom 

                                                 
240 Christie 1996:158 
241 Coulson 2003. Se spesielt kapitlene ”Some social relations of ’castles and fortresses’” (side 64-92) og ”Noble 
military ’liberties, ethos and ethics” (side 98-127).Borgene var dessuten uinntagelige kun i teorien hevder 
Coulson (2003:121). Engelske samtidskilder beretter også om dette, etter at det sterke Rochester Castle ble 
inntatt kommenterte Walter av Coventry at ”few cared to put their trust in castles” (Pounds 1990:115). 
242 Coulson 2003:87 
243 Fischer 1951:178 
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størrelse, plassering og form, men også fordi de ga et inntrykk av hvilke ressurser og makt 

som lå bak oppføringen.244  

Det er først og fremst kongene som står bak borgbyggingen her til lands, men det 

fantes noen få profane bygninger som var bygget i stein som ikke hadde en kongelig 

byggherre. De mest kjente av disse er nok erkebiskopens gård i Nidaros og bispeborgen i 

Oslo. På kontinentet og i Storbritannia finnes en mengde borger som er oppført av stormenn, 

men i Norge har det nok vært svært få stormenn som har hatt ressursene som trengtes for å 

oppføre en borg. Alv Erlingssons borg ved Isengran i Glomma og Audun Hugleikssons 

Hegranes ved Jølstervatnet i Sunnfjord er de eneste vi kjenner til. 

 

Kap. 4.2 

Kirkene og den fromme hersker 
En av grunnene til at kongene bygde kirker var et ønske om å framstå som en from hersker, i 

tjeneste for den kristendommen som Sankt Olav hadde innført i landet. Lidén hevder at 

fromhetsmotivet har spilt en viktig rolle, men at også verdslige motiver kan skimtes bak 

kirkebygningsvirksomheten.245 Stein var i forhold til tre et mer nobelt materiale, å bygge i 

stein var et symbol på rikdom og makt.246 Grunnen til at kirkene ble bygget i stein kan ikke 

bare søkes i kirkens og kongemaktens ønske om å vise at de hadde rikdom og makt, vi må 

søke helt tilbake til kirkebyggets opprinnelse. Kirken vokste fram i Romerriket og 

kirkebygningene hadde fått sin form i det materialet som ble brukt andre offentlige bygninger, 

nemlig stein. I misjonstiden var det vanlig å bygge trekirker, men så snart kirken fikk fotfeste 

i et området var ønske fra kirkens side at alle kirkebygg skulle oppføres i stein, selv i områder 

hvor tre var det naturlige byggematerialet. I Norge ble dette ønsket langt fra innfridd, av 

omkring 1250 sognekirker her i landet var mer enn 1000 av disse bygd i tre.247 Hvor mye 

ønsket fra kirken påvirket de kongelige og geistlige byggherrene vet vi ikke, men at dette 

ønsket har hatt en viss påvirkning når bygningsmateriale skulle velges er rimelig sikkert. I et 

brev fra Magnus Håkonsson til innbyggerne i Voss roser han dem for at de har valgt å oppføre 

kirken i stein slik hans far, kong Håkon, hadde rådet folk til.248  

                                                 
244 Eriksson 1995:161 
245 Lidén 1986:120 
246 Le Goff 1988:207 
247 Christie 1996:156 
248 ”ver þacca yðr. at þer havet mannlæga tilraðet at gera yðr steinkirkiu i stað firir trekirkiu eptir raði oc 
firirsogn vars virðulex herra [Hakonar] Noregs konungs foður vars.” (DN IV:2). 
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 Støtten som ble gitt i forbindelse med opprettelsen av klostre kan også ses som et 

ønske fra kongsmakten om å framstå som from. I tillegg var klostrene viktige i forhold til å 

bringe inn impulser fra Europa, og muligens fikk flere av kongene noe av sin boklige og 

kristne utdanning her. Et eksempel er Magnus Håkonsson som ofte skal ha vært blant 

tilhørerne ved de teologiske forelesningene som ble holdt av fransiskanerne i Bergen.249

  

Kap. 4.3 

Monumentalbygninger i Bergen 
Bergen var den største av de norske middelalderbyene og det er antatt at antallet innbyggere 

var mellom 5000-10 000, med 7000 som det mest sannsynlige tallet.250 Byen fungerte som 

hovedstad for Håkon Håkonsson, Magnus Håkonsson og Eirik Magnusson og både skriftlige 

og arkeologiske kilder vitner om stor kongelig byggeaktivitet i byen. Den befestede 

kongsgården var muligens den mest framtredene, men kongene finansierte også kirke- og 

klosterbygninger. I 1248 ble Bergen herjet av en omfattende brann som la store deler av byen 

i aske. Denne brannen gjorde at man måtte bygge nytt, og arbeidet på mange av de bygninger 

som omtales nedenfor startet kort tid etter denne brannen.251

    

Kap. 4.3.1 

Sverresborg 
Første gangen vi hører om en borg i Bergen er i Sverris saga. Det er mulig Sverre lot bygge 

borgen fordi han trengte et trygt tilholdssted når han oppholdt seg i byen.252 De skriftlige 

kildene gir inntrykk av at Sverresborg var Sverres viktigste bolig, blant annet er borgens hall 

stedet hvor Sverre dør.253 Denne første borgen ble brent og revet i 1207, men Håkon 

Håkonsson reiste borgen igjen, sannsynligvis en gang før 1232. Bakgrunnen for 

gjenreisningen av borgen er muligens at også Håkon følte behov for et trygt tilholdsted, men 

som det vil bli diskutert senere (kapittel 4.6.1) kan grunnen til gjenreisningen ha vært et ønske 

om at borgen skulle stå som et manifest på hans farfars storhet.  

Kunnskapen om borgen er i det hele svært begrensede: Ingen større arkeologiske 

utgravninger har blitt gjennomført på Sverresborg, og restene av middelalderborgen ligger 

etter all sannsynlighet under festningsmurene som ble bygget i 1660- årene. Det er grunn til å 
                                                 
249 Helle 1993:115, Ekroll 1993:140 
250 Moseng et al. 1999:239 
251 Helle 1982:185-186 
252 Helle 1982:155 
253 Eriksson 1995:158 
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tro at borgen eksisterte på bakgrunn av de mange rester av mur som har dukket opp i 

forbindelse med militært gravearbeid på området.254 Etter Sverres død er det få opplysninger i 

de skriftlige kildene om at kongene oppholdt seg i borgen og opplysninger om borgens 

utseende og funksjoner finnes ikke. 

  Sannsynligvis er det Sverresborg som er avbildet i Bergens bysegl, datert til ca. 

1250.255 Bruken av borgen i seglet indikerer at borgen sto som et landemerke i byen, og at 

lokalbefolkningen ga uttrykk for sin tilhørighet til byen ved å anvende borgen på knausen 

nordøst for kongsgården på sitt segl. Borgen må sammen med  kongsgården i stein og kirkene 

med tårn og spir vært det som fanget blikket hos dem som kom seglende inn Vågen.256  

 

Kap. 4.3.2 

Kongsgården i Bergen 
Kongsgården i Bergen var opprinnelig av tre, men på 1240-50- tallet sørget Håkon Håkonsson 

for at kongsgården gradvis ble fornyet i stein.257  Kongsgården skal ikke ha blitt rammet av 

den store brannen i 1248, men muligens kan valget av stein som bygningsmateriale delvis 

tilskrives et ønske om en kongsgård som var sikrere mot ild.258 Stein kan også ha blitt valgt  

fordi borgerkrigstiden hadde vist at en kongsgård i tre ikke var særlig motstandsdyktig. At 

man ønsket en kongsgård som var lettere å forsvare enn en kongsgård i tre er mulig, men det 

er mer nærliggende å tro at Sverresborg var bedre egnet til dette formålet. Sverres suksess 

med bruk av borger var godt kjent og en befestning på en høyde ville gi et bedre forsvar enn 

kongsgården nede i byen. Det kan også stilles spørsmål om nødvendigheten av en sterkt 

befestet kongsgård i tiden etter borgerkrigenes slutt. Fischer påpeker også at et angrep fra vest 

(Skottland) var lite trolig fordi flåten enda var i full stand.259  

Til tross for at faren for angrep ser ut til å ha vært liten vitner undersøkelsene av 

kongsgårdens arkitektur om at kongsgården ble befestet. I Håkon Håkonsons tid ble det blant 

annet bygd en solid ringmur og to portkasteller rundt kongsgården. Ringmurene og 

portkastellene vitner om et behov for forsvar, men den svenske arkeologen Christian Lovén 

hevder at borger gjerne ble utstyrt slik med tanke på representasjon. Forsvarsinnretninger ser 

ut til å ha vært tatt i bruk selv om de ikke hadde, og ikke var tiltenkt, noen militær verdi eller 

                                                 
254 Ekroll 1997:135-136 
255 Trætteberg 1967:62-63. Kolsrud (1921:70) foreslår i likhet med Trætteberg at det er Sverresborg som er 
avbildet i seglet, men utelukker ikke at det også kan ha vært kongsgården. 
256 Helle 1982:213 
257 Ekroll 1997:136 
258 Fischer 1951:224 
259 Fischer 1951:224 
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funksjon.260 Den styrke og forsvar kongsgården ga inntrykk av, samt de kostnader som hadde 

gått med til byggingen viste kongens makt og rikdom. Samtidig virket forsvarsinnretningene 

avskrekkende på enhver konfrontasjon.261 Helle foreslår at de monumentale bygningene 

skulle vise at regimet var på høyde med Europa og symbolisere kongemakten innad, i byen og 

i riket.262 Forfatteren av Kongespeilet advarer sine lesere om faren ved å framstå som uhøvisk: 

”Og dersom dei finn at nokon av kongane eller dei andre hovdingane er uhøvisk, då kjem han 

straks ut for spott og hæding, og dei held han for ein heimføding”.263 Selv om denne passasjen 

omhandler hirdmennenes (og kongens) oppførsel er det nærliggende å tenke seg at det samme 

gjaldt for deres bolig. Frykten for å framstå som ”ein heimføding” for utenlandske stormenn 

eller for sine undersåtter kan muligens bidra til å forklare hvorfor det ble lagt så stor vekt på å 

oppføre verdige residens- og representasjonsbygninger. 

Det er da også den store residens- og representasjonsbygningen i kongsgården som er 

viet mest oppmerksomhet av forskerne. Den store steinhallen, den såkalte Håkonshallen, ble 

reist mellom 1247 og 1261. Det har blitt foreslått at den engelske kong Henrik IIIs 

byggmester Henry of Reyes ble hentet inn i forbindelse med byggingen av hallen. Lidén 

avviser dette som ren gjetning, men framholder at både helheten og detaljene viser nær 

sammenheng med samtidig engelsk arkitektur, samt at håndverksmessige detaljer tyder på at 

håndverkere fra det kongelige bygghyttemiljøet rundt Westminster Abbey kan ha kommet til 

Bergen for å delta i arbeidet.264 Under kroningen i 1247 hadde man tatt i bruk et av de store 

naustene ved bryggen, men hvis Håkon skulle framstå som en hersker av europeisk format 

måtte han kunne motta utsendinger fra utlandet og landets stormenn i mer passende 

omgivelser. I den svenske motsatsen til Kongespeilet, Um styrilsi kununga ok höfdhinga 

(Konungastyrelsen), nevnes det at kongen bør ha en stor og lys hall hvor hoffet skal 

underholdes.265 Konungastyrelsen er datert til 1330-tallet, men verket avspeiler nok en 

tankegang som også var tilstede i Norge 50-100 år tilbake i tid. Håkon var, som tidligere 

nevnt, en stor tilhenger av den europeiske hofflitteraturen. Borgen, og spesielt hallen er 

                                                 
260 Lovén 1999:29, 457 
261 Coulson 2003:72 
262 Helle 1982:546 
263 Kongespeilet :88 ”oc æf funnin verϖr æinn hvæRr kononganna u hovæskr. eϖa æinn hvæRr hofϖinga 
annaRra a verϖr sa ægar firi spotto oc haϖe oc sva halldenn sæm æinn hvæRr orpari.” (Konungs skuggsiá: 
44). 
264 Lidén 1986:123. Forslaget om at Henry of Reyes arbeidet i Bergen er fremmet av W. Douglas Simpson og er 
sitert i Lidén (1986:123). 
265 ”Ok är thz digherhedhr konunge ok höfdinga haua faghran sal/ thet är thön hus at han skal äta ok drikka i 
medh sit härskap.” (Konungastyrelsen, kap. 40. URL: 
http://www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder/01_Bitar/A.P1.A-KSBu.html [Lesedato 27.02.2004] 
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sentrum for det  høviske omgangslivet som beskrives i denne litteraturen.266 Lidén er av den 

oppfatning at Håkonshallen var et uttrykk for kongens makt og ære og at den var en 

herskeratributt på linje med kongens krone og septer.267

Det var ikke bare gjestebud som fant sted i hallen, Bergen var den viktigste møtebyen 

i Norge i høymiddelalderen og i hallen fant nok flere av riksmøtene sted.268 Helle har i sin 

undersøkelse av riksmøtene kommet fram til at hele 15 av de 25 registrerte riksmøtene i 

høymiddelalderen fant sted i Bergen.269 Kongsgården hadde også andre administrative 

funksjoner ;utbyggingen av kongsgården i stein gjorde at kongsgården bedre kunne tjene som 

oppbevaringssted for kongens gods i naturalier, penger og kostbarheter.270

Under Magnus Håkonsson fortsatte byggevirksomheten ved kongsgården. Magnus 

fikk bygget et stort tårn som i Islandske annaler omtales som ”Kastellet ved sjøen”.271 

Coulson hevder at det var dojonen, det store tårnet, som best symboliserte herredømme, makt 

og adelig autoritet.272 Ved å reise et kastell i kongsgården markerte Magnus at hans styrke og 

makt var like stor som farens. I kastellets andre etasje innredet Magnus et kapell med et høyt 

og slankt vindu mot byen i sør, og to enkle vinduer i øst- og vestveggene.273 I England skal 

Henrik III beordret at hans heraldiske våpen skulle males på vindussperrene på hans Great 

chamber i Tower of London.274 Det er mulig at kastellet ved sjøen også var dekorert på en 

lignende måte. Vinduene kan ha blitt prydet med heraldisk dekor, et trekk Cherry hevder 

bidro til å gi større verdighet til kongelige bygninger.275 Eirik Magnusson sto sannsynligvis 

bak byggingen av enda en stor steinbygning i kongsgården, denne bygningen ble av Fischer 

omtalt som ”Fruerstuen”.276  Byggingen av denne hallen kan tolkes dit hen at Eirik ønsket å 

markere at også han hadde samme styrke og makt som faren og farfaren. Etter oppføringen av 

”Fruerstuen” ser kongsgården ut til å ha nådd sin største utstrekning i middelalderen, og 

ringmuren rundt kongsgården gjerdet da inn er område på 105x80 meter.277

                                                 
266 Bengtsson 1997:52 
267 Lidén 1986:122 
268 Helle 1982:556-557, Helle 1972:191. Betegnelsen riksmøte er en moderne betegnelse på politiske 
sammenkomster som i høymiddelladeren samlet deltakere fra flere landsdeler på én gang og som samtidig 
dannet ramme om viktige rikspolitiske tiltak (Helle 1982:556). 
269 Helle 1972:189 
270 Helle 1982:59 
271 ”[Var a buin kapella kongsins j kastalanum vid sæinn]” (Islandske annaler: 332) 
272 Coulson 2003:85 
273 Helle 1982:658 
274 Cherry 1991:128 
275 Cherry 1991:132 
276 Fischer 1980:85 
277 Eriksson 1995:144 
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Kongsgården i Bergen, med monumentalbygninger som Håkonshallen, Kastellet ved 

sjøen og ”Fruerstuen” må ha vært et imponerende skue. Håkonshallen var arenaen for det 

høyverdige hofflivet og ”Kastellet ved sjøen” sto som det sterkeste manifest på kongens 

overhøyhet og makt. Kongsgården var altså et verdig bygg, for en verdig konge. 

 

Kap. 4.3.3 

Kirker i Bergen med kongelig byggherre/donator 
På 1300-tallet fantes det mellom 20-23 kirker, to hospitaler og fem klostre i Bergen.278 Ifølge 

Lidén kan ikke rent praktiske hensyn ha vært hele drivkraften bak kirkebyggingen. Som jeg 

allerede har nevnt mener Lidén at dette kan tyde på at også verdslige motiver kan ha ligget 

bak kirkebyggingen.279 I motsetning til borgene er det ikke noe særskilt ved de bevarte 

kongelige kirkene og kapellene som framhever kongen som person.280 Kildene gir oss heller 

ikke svaret på hvem som bygde alle kirkene i Bergen, og det er bare noen få av kirkene hvor 

vi har noenlunde sikre opplysninger om byggherren. Vi kan dermed ikke utelukke at kongen 

stod bak oppføringen eller finansieringen av flere enn de kirkene som er nevnt nedenfor.281

I Håkon Håkonssons saga forteller Sturla at Håkon ”let gjere Olavskyrkja, og klosteret 

med, på sin kostnad”.282 Både dominikanernes klosterkirke og fransiskanernes klosterkirke 

var Olavskirker, og det er usikkert hvilken av disse Olavskirkene sagaen henviser til. Det kan 

ha vært dominikanernes kirke, både Håkon og Magnus brukte dominikanere som sendemenn 

til utlandet og Håkon bidro i alle fall til at de fikk en tomt på Holmen. På den annen side er 

det også stor mulighet for at det var fransiskanernes kirke. Magnus ønsket å bli gravlagt i 

denne kirken og han ga fransiskanerne den største enkeltgave som kjennes til et kloster i 

middelalderen, 700 mark i gangbar mynt til byggearbeider. Kirken ble reist i den senere delen 

av Håkons regjeringstid når han var mest aktiv med sine byggearbeider, og kirken var langt 

større enn dominikanernes.283 Dessverre gir ikke det tilgjengelige kildematerialet mulighet for 

å gi et klart svar på hvilken av de to kirkene kongen sto bak.  

Hele tre Apostelkirker ble bygget i kongsgården i Bergen. Den eldste Apostelkirken 

var av tre, men Håkon Håkonsson oppførte ny Apostelkirke i stein.284 Denne kirken ble 

                                                 
278 Helle 1982:581 
279 Lidén 1986:120 
280 Ekroll 1997:108-109. Ekroll mener at Mariakirken i Oslo og Apostelkirken i Bergen med sin spesielle 
arkitektur kan ha vært et unntak.  
281 Lidén 1986:119 
282 Håkon Håkonssons saga:367 
283 Helle 1982:576 
284 Ekroll 1997:161 
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innviet av kardinal Vilhelm av Sabina i 1247 som da var i landet i forbindelse med Håkons 

kroning samme år.285 Det finnes svært lite informasjon om denne kirken, den ble revet 

allerede i 1302 når den Apostelkirken Magnus Håkonsson startet å bygge i 1275 sto ferdig. 286 

Bakgrunnen for at Magnus ønsket å bygge en ny Apostelkirke må ses i sammenheng med den 

store gaven han hadde mottatt fra den franske kongen Filip III i 1274. Gaven var en torn fra 

Kristi tornekrone og en slik verdifull relikvie måtte oppbevares i et verdig kirkebygg.287 

Byggingen av kirken startet i 1275. Relikvien, og kirkebygget som huset den må ha gitt 

kongen stor prestisje, og folk kan ha kommet langveisfra for å komme nær den hellige 

gjenstanden.288 Apostelkirken fungerte muligens også som sognekirke for andre enn dem som 

bodde i kongsgården,289 og større deler av bybefolkningen kunne dermed nyte kirkens 

innvendige prakt, i tillegg til den utvendige. Hvordan kirken så ut i middelalderen, og hvordan 

den var dekorert vet vi imidlertid ikke. Den skal ha ligget der hvor kongsgårdens grasgard 

eller urtehage tidligere hadde vært, men ingen arkeologiske utgravninger er foretatt.290 Det har 

vært foreslått at Magnus’ forbilde når han skulle bygge Apostelkirken var St. Chapelle i 

Frankrike, i så fall må det ha vært lagt stor vekt på dekor både innendørs og utendørs.291 

Absalon Pederssøn Beyer beretter i ”Norigs rike” at kirken utvendig var prydet med statuer av 

de 12 apostler, på apostlenes dager og andre store dager ble disse kledd i vakre stoffer.292 Om 

disse statuene også var der i Magnus Håkonssons tid vet vi ikke, men Beyers beskrivelse 

indikerer at kirken var rikt dekorert. 

 Apostelkirken hadde også en viktig funksjon i administrasjonen av riket. I 1272 ble 

kirken en kollegiatkirke, det vil si at den fikk et helt prestekollegium av korsbrødre eller 

kanniker. Mange av Apostelkirkens kanniker hadde trolig sin utdannelse fra utlandet og 

muligens ble yngre medlemmer av kongefamilien sendt i skole der.293 Opplysninger om en 

slik skole har vi først fra 1371, men skolen er utvilsomt eldre, neppe senere enn Håkon 

Magnussons tid.294 Under Håkon Magnusson ble kirken det fremste av de 14 kongelige 

kapeller. 

                                                 
285 Lidén & Magerøy 1980:137 
286 Lidén & Magerøy 1980:137 
287 Bagge 1976:166 
288 Relikvier tilhørende Kristus, jomfru Maria og apostlene ble ansett som de mest verdifulle (Roaldset 2000:76).   
289 Bagge 1976:167 
290 Helle 1982:550, Bagge 1976:166 
291 Martindale 1967:89 
292 ”Apostlerne vaare vdhugne j stene vden paa kircken, oc paa apostlers dage oc andre store högtider kledis de 
vdi flögel, damask, gyllenstycke, bliant” (Absalon Pederssøn Beyer: Om Norigs rike. URL: 
http://www.dokpro.uio.no/litteratur/beyer/ [Lesedato 05.10.04] ) 
293 Helle 1982:566,628.  
294 Bagge 1976:167 
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 Apostelkirken, med sin dyrebare relikvie og sannsynligvis praktfulle form og 

dekorasjon må ha gitt Magnus og hans sønner stor prestisje. Lokaliseringen i kongsgården 

markerte tydelig at kongen var en kristen og meget from konge. Samtidig vitner kildene om at 

kirken ikke bare var et uttrykk for kongens fromhet og storhet, den har også hatt en sentral 

plass i rikets administrasjon.   

Allehelgenskirken er nevnt i Sverris saga,295 men denne kirken gikk med under 

bybrannen i 1248. I Håkon Håkonssons saga får vi opplyst at Håkon Håkonsson bygde kirken 

opp igjen og i Islandske annaler blir det presisert at kirken ble bygget i stein: Den ble 

imidlertid ikke fullført før i 1266, under Magnus Håkonssons styre.296 Magnus anla senere et 

hospital her (1276), men hele anlegget ble revet på 1500-1600-tallet.297 Fra 1308 var 

Allehelgenskirken et av de 14 kongelige kapeller. Katarinakirken, og et tilhørende hospital ble 

ifølge Håkon Håkonssons saga oppført ved Sandbru. Den eldste Katarinakirken gikk med 

under brannen i 1248, og i 1266 skal anlegget ha blitt flyttet til Vågsbotn av Magnus 

Håkonsson.298 Også Katarinakirken ble et av de 14 kongelige kapeller i 1308. 

På Tyssøy, i skipsleden utenfor Bergen, grunnla Håkon Magnusson en kirke som ble 

innviet en gang mellom 1305 og 1308 og dedikert til Sankt Ludvig (Ludvig den hellige).299 

Muligens lå det en kongsgård på Tyssøy og kongen kan ha brukt kirken når han oppholdt seg 

på Tyssøy på reise mellom Oslo og Bergen..300 Kirken var en av de 14 kongelig kapeller. 

Kirken var bygget i stein, og på midten av 1800- tallet kunne man fortsatt se levninger av den 

gamle kirken, men disse ruinene er i dag borte.301

Bergen er den byen hvor de norske kongemakten markerte seg sterkest som byggherre. 

Den store kongsgården, Sverresborg og de mange kirkene må ha markert tydelig at dette var 

kongens by. 

 

                                                 
295 Sverresoga:66 
296 Lidén & Magerøy 1980:136.”ok lét vigia kirkuna spitalans er Hákon konvgr faϖir hans lét reisa Þaraf steini 
en Þessi fvullkoma.”( Islandske annaler:136). 
297 Lidén & Magerøy 1980:136-137, Ekroll 1997:167 
298 Lidén & Magerøy 1980:144, Helle 1982:577 
299 Roaldset (2000:87) mener Ludvig den hellige kan ha vært et ideologisk forbilde for Håkon Magnusson jf. 
kapittel 4.4.4 
300 Bagge 1976:171 
301 Hoff et. al. 2000:82 
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Kap.4.4 

Monumentalbygninger i Oslo 
Oslo ble ifølge Snorre grunnlagt av Harald Hardråde på midten av 1000-tallet, og 

arkeologiske funn tyder på at Snorres opplysninger om grunnleggelsen av byen er korrekte.302 

Mot slutten av 1200-tallet ble Oslo hovedsete for den delen av landet Håkon Magnusson 

hadde kontroll over i hertugtiden og det administrative sentrum for riket antas å ha blitt flyttet 

fra Bergen til Oslo når Håkon etterfølger sin bror Eirik som konge. Innbyggertallet i byen ble 

aldri så høyt som i den tidligere hovedstaden Bergen, rundt 3000 mennesker antas å ha bodd i 

Oslo i høymiddelalderen.303

 

Kap.4.4.1 

Kongsgården i Oslo 
Harald Hardråde reiste sannsynligvis en kongsgård i tre, og muligens også en borg i Oslo 

allerede på 1000-tallet. Borgen som ble reist av Harald var sannsynligvis et tretårn omgitt av 

palisader på en oppbygd jordhaug.304 Fischer og Erik Schia antar at en kongsgård i stein sto 

ferdig i Håkon Håkonssons tid.305 Brannen i Oslo 1223, eller en brann på 1250-tallet kan ha 

vært grunnen til at den nye kongsgården ble bygget. I Håkon Håkonssons saga opplyses det 

bare at Håkon ”let kongsgarden huse”, ringmuren og portkastellet arkeologene har funnet 

restene av nevnes ikke.306 Arnved Nedkvitne og Per Norseng argumenterer for at det kan ha 

vært Håkon Magnusson som lot kongsgården bygge i stein. Bruk av teglstein i deler av 

anlegget taler for en datering til de siste tiår av 1200-tallet. Nedkvitne og Norseng viser også 

til at den første indikasjonen på eksistensen en befestet kongsgård i de skriftlige kildene er å 

finne i et diplom fra 1285. I dette diplomet omtales herr Hallkell Krøkedans som castellanus 

(borgherre) i Oslo. Håkon Magnusson framstår også som en mer sannsynlig byggherre fordi 

Håkon Håkonssons og Magnus Håkonssons sterke tilknytning til Bergen må ha gjort at en 

befestet kongsgård ikke Oslo ikke hadde særlig høy prioritet i deres regjeringstid. Ifølge de to 

forskerne ble kongsgården i stein bygget en gang mellom 1263 og 1285, mest sannsynlig etter 

                                                 
302 Bagge 1976:174.  
303 Krag 2000:161 
304 Bagge 1976:174. Slike borger omtales gjerne som ”motte and bayley” (Bagge 1976:174). 
305 Schia 1995:33, Fischer 1950:80 
306 Sagaen nevner også en borg på Valkaberg. Håkon Håkonssons saga er den eneste skriftlige kilden hvor 
borgen på denne borgen er nevnt, og det har ikke vært mulig å påvise denne borgen i arkeologiske utgravninger. 
Enkelte forskere mener at denne borgen kan ha vært et trekastell, men Håkon Håkonssons saga gir inntykk av at 
i alle fall deler av borgen må ha vært av stein. Borgen på Valkaberg ble revet ikke lenger etter den ble oppført og 
steinene fra borgen ble brukt i Nikolaikirkens murer (Schia 1995:150). 
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1280 da Håkon ble hertug med hovedsete i Oslo.307 Ved kongsgården i Bergen foregikk det 

kontinuerlig byggevirksomhet gjennom hele perioden, og det er mulig at dette også var 

tilfellet med kongsgården i Oslo. Selv om Håkon Håkonsson, Magnus Håkonsson og Eirik 

Magnusson ikke hadde den samme tilknytningen til byen som Håkon Magnusson vitner 

kildene om at de brukte kongsgården som oppholdssted og det er naturlig å tenke seg at også 

disse kongene ønsket en verdig kongsgård i denne delen av riket. Oslo var en av de største 

byene i Norge i middelalderen, og selv om kongen hadde tyngden av sin administrasjon i 

Bergen må det ha vært viktig å markere at han hadde kontroll over byen og omlandet. Selv 

om bygningshistorien er vanskelig å skjelne på bakgrunn av det tilgjengelige materialet, er det 

er ingen tvil om at  kongsgården rundt 1300 var et monumentalt anlegg. 

 Kongsgårdens murer var kraftige, 2,5 meter brede og muligens fem meter høye.308 

Selv om murene var høye og brede er det usikker hvor godt kongsgården fungerte som 

forsvarsverk. I 1287 gjorde jarlen Alv Erlingssons opprør mot hertug Håkon, han inntok Oslo 

og drepte hertug Håkons castellanus, Hallkell Krøkedans. At det var mulig for Alv å innta 

byen er tolket i den retning av at den eksisterende kongsgården ikke var sterk nok til å motstå 

et angrep fra erfarne krigsfolk.309 Det kan ha vært dette angrepet som gjorde at 

bygningsarbeidet på Akersneset tok til. At de eksisterende befestninger i byen ikke holdt mål, 

og at man følte behov for å bygge et sikrere forsvarsanlegg er i absolutt et mulig scenario, 

men det er allikevel noen kritiske kommentarer å tilføye. Som det vil bli vist senere virker det 

som om borgene ikke ble brukt særlig aktivt i krigføringen, når nyheten om et forestående 

angrep når forsvarerne av borgen flykter de, eller de søker til skipene sine. Vi vet ikke hva 

som skjedde i Oslo, men det er mulig at kongsgården ble forlatt og at forsvarerne flyktet. Det 

skal også utvises forsiktighet når det gjelder å bedømme forsvarskapasiteten til borganleggene 

på bakgrunn av arkeologiske undersøkelser. Coulson konkludere på bakgrunn av sine studier 

at virkelig styrke og kun hentydning til forsvar hadde lik prestisje, og at det sjelden ble skilt 

mellom dem.310  

I Oslo virker det som om situasjonen har vært den samme som i Bergen: 

Forsvarsinnretninger ser ut til å ha vært tatt i bruk selv om de ikke hadde, og ikke var tiltenkt, 

noen militær verdi eller funksjon. En kongsgård i stein med tårn og ringmurer kunne inngyte 

til frykt og underkastelse, samtidig som de estetiske sidene ved borgen vekket beundring og 

                                                 
307 Nedkvitne & Norseng 2000:143 
308 Eriksson 1995:142, Schia 1995:33 
309 Nedkvitne & Norseng 2000:144. Også Fischer (1950:80) stiller spørsmål ved kongsgårdens befestninger.  
310 Coulson 2003:76 
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følelse av underdanighet.311  Som tidligere nevnt var det kongens plikt, både som høvisk 

hersker og god kristen, å beskytte de svake. Ved å utstyre kongsgården med tårn og ringmurer 

framstilte kongen seg selv også som en sterk beskytter uten at det nødvendigvis eksisterte en 

situasjon hvor folket faktisk trengte beskyttelse.312  

 Inne i borggården, som var forholdsvis liten, var det den store steinhallen i det sørøstre 

hjørnet som dominerte. Denne hallen lignet Håkonshallen i Bergen, men var noe mindre i 

størrelse. Hallen hadde to etasjer og i andre etasjer fantes en stor sal på 470 kvadratmeter. 

Kongsgården hadde også et tårn over den eneste inngangen til borggården. Dette tårnet har 

antagelig hatt tre etasjer. 313 Opplysningene vi har om kongsgården i de skriftlige kildene gir 

inntrykk av at kongene anså kongsgården som et verdig residens- og representasjonsbygg. 

Flere kongelige bryllup fant sted i kongsgården,314 og sannsynligvis ble Håkon Magnussons 

kronet i Oslo 1. november 1299. Kongen og dronningen gikk i prosesjon fra kongsgården til 

domkirken, Veien var belagt med slike og andre kostbare utenlandske stoffer, delvis foret med 

dun. Etterpå ble det holdt stort gjestebud ganske sikkert i kongsgården.315

Ved siden av å tjene som kongelig residens ble kongens skatteinntekter oppbevart i 

kongsgården. Alle syslemennene i Oslo fehirdsle leverte skattevarer til Oslo.316 Dessverre er 

det ytterst lite man vet om borgenes indre, og de administrative funksjonene kan ikke spores 

med noen sikkerhet i bygningene. Dette gjelder for øvrig også alle de borgene/kongsgårdene 

som omtales i denne oppgaven.317 I Håkons Magnussons tid som hertug og konge var nok 

kongsgården sete for hans fremste embetsmenn som for eksempel drottseten, merkesmannen 

og fehirden.318  

 Kongsgården fungerte som residens og administrasjonssenter for alle kongene som 

regjerte i perioden 1217-1319, først og fremst i Håkon Magnussons tid som hertug og konge. 

Til tross for høye og kraftige murer ser det ut til at kongsgården ikke har fungert som et 

forsvarsverk. Bakgrunnen for kongsgårdens monumentale trekk kan muligens søkes i et ønske 

                                                 
311 Eriksson 1995:163 
312 Coulson 2003:100. Coulson hevder at appeler til fare var standard, men at det i de fleste saker, kun var tale 
om en paradering av innbilt offentlig tjeneste (Coulson 2003:78). 
313 Schia 1995:33 
314 Kong Håkon unge giftet seg med Birger jarls datter Rikissa i Oslo høsten 1251. Håkon Magnusson giftet seg 
med Eufemia, datter av Vitslav av Rügen 1299. De svenske hertugene Erik og Valdemar ble gift med 
kongsdøtrene Ingebjørg Håkonsdatter og Ingebjørg Eriksdatter i Oslo ved Mikkelsmess 1312 (Helle 1972:150-
183) 
315 Nedkvitne & Norseng 2000: 151. Det er mulig at denne kroningen fant sted i Nidaros.  
316 Nedkvitne & Norseng 2000:150 
317 Eriksson 1995:161 
318 Sveaas Andersen 1974:32 
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om en verdig residens- og representasjonsbygning, samt at de tjente som et manifest på 

kongens kontroll over Oslo.  

  

Kap. 4.4.2 

Akershus 
Det kan ikke utelukkes at det var Alv Erlingssons angrep på Oslo som lå bak kongemaktens 

ønske om en kraftigere borg i hovedstaden. Det tilgjengelige kildematerialet gir dessverre 

ikke rom for annet enn gjetninger når det gjelder bakgrunnen byggingen av Akershus. Uansett 

hva som lå bak, vet vi at byggingen av Akershus ble igangsatt av Håkon Magnusson. Det har 

imidlertid vært uenighet om hvor langt byggeprosessen kom i løpet av Håkons regjeringstid. 

Storm antok at borgen ikke var et fullført byggverk ved Håkons død i 1319. Storm begrunnet 

dette med at det ikke fantes opplysninger om at Håkon oppholdt seg på borgen, eller at han 

hadde utstedt noe diplom derfra. For Storm var dette en indikasjon på at borgen ”enden ikke 

var videre indrettet for fyrstelige Personer”.319 Schia støtter opp om Storms antagelse om 

Akershus neppe ble tatt i bruk som et kongelig slott før et stykke ut på 1300-tallet.320 Sinding-

Larsen tilbakeviser Storms antagelser og mente at hans undersøkelser hadde vist at Håkons 

borganlegg allerede i planleggelsen var et stort og kraftig borgkompleks. Dette 

borgkomplekset var ”reist efter en bevist og samlet plan og gjennemført paa en helt egenartet 

maate med fuld utnyttelse av det valgte terræn og med sikker beherskelse av 

befæstningskunstens krav og midler i den tid det blev reist”.321 Sinding- Larsens ide om at 

Akershus allerede under Håkon var et stort borganlegg ble på de fleste punkter støttet av 

Fischer.322 Erikskrönikan og Islandske annaler gir opplysninger om at den svenske hertug 

Erik beleiret borgen i 1307. At borgen ikke ble tatt tyder på at deler av borgen var ferdig, men 

det kan ikke utlede fra de opplysninger som finnes i de to kildene at hele borgen var ferdig. 

Selve beleiringen var ikke langvarig, og det kan virke som om hertug Erik var langt mer 

interessert i å plyndre byen og omlandet, enn å erobre den. Erikskrönikan opplyser at hertugen 

”For Akersshus han sik tha lagde”,323 men det er mulig at hertugen faktisk ikke gikk inn i 

                                                 
319 Storm 1901:15 
320 Schia 1995:29 
321 Sinding-Larsen 1925:137. 
322 Sitert Eriksson (1995:148) 
323 Erikskrönikan:126 
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byen i det hele tatt.324 Islandske annaler står det å lese at hertugen ble jaget vekk av en 

bondehær,325 mens Erikskrönikan forteller at kongen forlot Norge fordi han hadde blitt syk.326  

Lidén antar, på bakgrunn av det vi vet om hvor lang tid det tok å oppføre kirker, at det 

ville ta rundt 50 år å oppføre Akershus.327 Borgen kunne med andre ord ikke være ferdig i 

Håkons levetid. Ideen om en lang byggeperiode deles også av Harald Moberg som antar at 

Akershus ble bygget i tiden mellom ca. 1298 til noe før 1380.328   

Hvor store ressurser som krevdes for å bygge en så stor borg som Akershus vet vi 

ikke, men vi må regne med at det var stor aktivitet på Akersneset i de første tiårene av 1300-

tallet.  Simensen har forsøkt å gjøre et overslag over hvor mye det kostet å bygge Akershus, 

og hans anslag viser at prisen må ha ligget et sted  mellom 5000-17000 mark.329 Man kan nok 

ikke sette stor lit til Simensens anslag, materialet vi har til rådighet tilsier at et slikt anslag vil 

ha mange feilkilder, men det hjelper oss likevel til å sette få et visst inntrykk av hvor kostbar 

byggingen var, og dermed hvilken prestisje som tilfalt byggherren. Det er mulig Håkon, 

gjennom byggingen av Akershus, ville markere seg som landets nye konge. Det var vanskelig 

å bygge ut kongsgården på Øyrene i særlig stor grad, og anleggingen av en ny borg gjorde at 

Håkon fra begynnelsen av sin regjeringstid av kunne markere seg som en mektig konge.  

 Bakgrunnen for bygningen kan ha vært et ønske om forbedre forsvaret av rikets 

hovedstad. Det er også mulig at en del av kongsgårdens funksjoner kan ha blitt overført til 

borgen på Akersneset etter hvert som den ble ferdigstilt. Schia har blant annet luftet tanken 

om at det var bestemt fra første stund at Akershus skulle romme rikets arkiv.330  Reisningen 

av den store borgen, og den omfattende byggvirksomheten som må ha foregått har nok også 

bidratt til ytterlige å understreke kongens kontroll over byen, på samme måte som 

kongsgården inne i byen. 

 

                                                 
324 Nedkvitne og Norseng 2000:100 
325 .”Eirikr hertugi af Suía riki brendi Osloar herat. Siϖan risu LiÞungar í moti honum ok funduz Þeir viϖ bru. 
Fell a Þriϖa tigi manna af Norges monnum. enn menn vissu vglóggt hversu mart fell af svium. flyϖi Þa Eirikr 
hertugi.” (Islandske annaler:202) 
326 ”Um sidher took hertogh Erik langa 
        til landa, for thy han war siuk” (Erikskrönikan:127) 
327 Sitert i Eriksson (1995:149) 
328 Moberg 1992:37 
329 Simensen 1992:44. Simensen antar at borgen ble bygget i perioden 1300-1308 (Simensen 1992:44). 
330 Schia 1995:15 
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Kap. 4.4.4 

Kirker i Oslo med kongelig byggherre/donator 
Den eldste Mariakirken i Oslo var en trekirke, men ble erstattet av en steinkirke i romansk stil 

rundt år 1100. Muligens har Håkon Håkonsson sørget for en utvidelse av kirken etter dette, 

men det var Håkon Magnusson som igangsatte en storstilt utbygging av kirken.331 Etter at 

utbyggingen var ferdig var Mariakirken den tredje største kirken i Norge.332 Store deler av 

kirken var bygget i tegl.333 Både kirkens kor og skip ble utvidet, men mest markant var nok de 

to store tårnene som ble reist i vestfronten ut mot fjorden.  Kirken dominerte dermed 

sjøfronten og fortalte de tilreisende klart og tydelig at kongen var byens herre.334 Det finnes 

ingen beskrivelse av hvordan kirken så ut i de skriftlige kildene, kirkens utseende er gjenskapt 

på bakgrunn av de gjenværende ruinene, løst steinmateriale, arkeologisk dokumentasjon og 

anvendt bygningsarkeologi.335 I det tidligere nevnte gavebrevet (kapittel 3.6.1.) gir oss  

innsikt i bakgrunnen for byggearbeidene. Selv om brevet kun nevner eiendommen kongen 

skjenker Mariakirken mener jeg at dette gavebrevet også kan settes i sammenheng med 

kongens omfattende utbyggingen av selve kirken. Byggingen av kirken var en from handling 

som bidro til sjelefrelse for kongen og hans slekt slik gavebrevet uttrykker. Gavebrevet vitner 

om at sjelefrelse ikke var den eneste grunnen til at Håkon brukte store summer på sitt kapell, 

også verdslig ære fulgte med disse fromme handlingene. I tillegg legges det til at gaven vil 

medføre en styrkning av kongedømmet. Hvordan gaven bidrar til å styrke kongedømmet 

presiseres ikke og flere forklaringer er mulige: En tolkning kan være at Håkon var svært klar 

over at hans forgjengeres fromme handlinger og søken etter verdslig ære hadde bidratt til en 

slik styrkning. En annen tolkning kan være at kongedømmet ble styrket fordi kongen oppfylte 

de krav som Gud hadde stilt til ham ved å fremme kristendommen på denne måten. 

 Trolig var Håkons Magnussons plan å bygge et kongelig gravkapell, en parallell til 

Westminster Abbey i England og St. Denis i Frankrike. Både Håkon og hans dronning 

Eufemia ble gravlagt i kirken.336 Westminster Abbey og St. Denis var rikt dekorerte kirker, og 

det er verdt å legge merke til at mye av denne dekoren var av profan art. I England er det blant 

annet funnet fliser med heraldiske symboler i Chapter House i Westminster Abbey (fullført 

                                                 
331 Ekroll 1997:172 
332 Roaldset 2000:1 
333 Hertug Håkon hadde i 1290 et teglverk rett overfor kongsgården, på den andre siden av Alna (Nedkvitne og 
Norseng 2000:95). Nedkvitne og Norseng viser til et diplom fra 1290 hvor et ”Teglhus” er omtalt (DN II: 27). 
334 Nedkvitne og Norseng 2000:145-146 
335 Horgen 1997:141 
336 Ekroll 1997:172 
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1253).337 Når fullføringen nærmet seg ble det også bestilt lerret som skulle dekke til vinduer 

som senere skulle fylles med heraldisk glass.338 Heraldiske våpen var ifølge Ann Payne en del 

av dagliglivet og ble vist slik at alle kunne se dem.339 Når vi vet at engelsk og fransk  kunst og 

arkitektur hadde stor innflytelse i Norge i perioden er det ikke umulig at slik dekorasjon også 

fantes på norske bygninger. Et interessant funn fra Mariakirken er en dekorert teglflis hvor en 

løve er avbildet. Løven har samme form som løven vi finner i riksvåpenet, men mangler både 

krone og øks. Hvor store deler av gulvet som var dekket av slike fliser vet vi ikke, men Randi 

Horgen hevder at gulvet må ha vært dekket av gulvfliser i rødt, gult, grønt og fiolett.340 

Mariakirken har sannsynligvis også hatt glassmalerier, funn av glassfragmenter peker i denne 

retningen. Glassmalerier er i norsk sammenheng en sjeldenhet, og glassmalerienes motiver er 

ukjente.341 Sannsynligvis har maleriene hatt religiøse motiver, men i og med at kirken var en 

kongelig gravkirke kan det ikke utelukkes at maleriene kan ha inneholdt for eksempel 

heraldiske våpen eller andre herskersymboler. I middelalderen var det donatoren som 

bestemte glassmaleriets form og innhold,342 og det er nærliggende at kongen også i 

glassmaleriene ønsket å uttrykke overfor de som betraktet bygningen at det var han som stod 

bak prakten. Horgen mener de største glassmaleriene var plassert i kirkens vestfront, noe som 

ville gjøre at vinduet hadde en ytre markeringseffekt, noe hun antar var vesentlig for 

kongen.343

Håkon brukte også store summer til innkjøp av relikvier, og kirken var etter hvert i 

besittelse av kostbarheter som få kirker kunne vise maken til.344 Disse relikviene ga høy 

prestisje, og kongen tok dem aktivt i bruk for å understreke og utvide sin stilling. Den franske 

konge Ludvig IX (den hellige) tok blant annet i bruk relikvier for å oppnå posisjonen som den 

fremste fyrste i den kristne verden. Ifølge Hege Roaldset kan Ludvig ha vært et ideologisk 

forbilde for Håkon. En av grunnene til Håkons store investeringer i Mariakirken kan være at 

han forsøkte å overgå Apostelkirken som faren hadde bygget i Bergen.345 Tilreisende 

pilegrimer gjorde også at  relikviene vil en kilde til økonomisk gevinst.346

                                                 
337 Cherry 1991:131 
338 Brown et. al. 1963:141-142 
339 Payne 1987:55-57 
340 Horgen 1997:146. I Norge ble der for øvrig funnet mange dekorerte gulvfliser i forbindelse med 
utgravningene på Hovedøya kloster. Disse flisene antas å ha vært importerte fra England, og vi skal ikke 
utelukke at flisene i Mariakirken også har vært importert. 
341 Horgen 1997:146-147 
342 Brown & O’Connor 1991:31 
343 Horgen 1997:146 
344 Roaldset 2000:1 
345 Roaldset 2000:85-87 
346 Roaldset 2000:76 
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I likhet med Apostelkirken i Bergen fikk Mariakirken en viktig posisjon i 

riksstyringen, kirken var rangert som den andre i rekken av de 14 kongelige kapellene, og 

Håkon bestemte i 1314 at prosten ved Mariakirken også skulle være rikets kansler.347

 Både Dominikanerklosteret (grunnlagt av Håkon Håkonsson 1239) og 

Fransiskanerklosteret (grunnlagt av hertug Håkon på 1280-tallet) mottok grunn og støtte til 

bygging. Tykke murer i Dominikanerklosteret kan tyde på at den opprinnelige planen var å 

bygge et tårn eller et kastell, men sannsynligvis ble byggingen stoppet halvveis og murene ble 

brukt som en del en Olavskirke som senere ble gitt til dominikanerne.348  

   

Kap. 4.5 

Monumentalbygninger i Tunsberg 
I borgerkrigstiden var Tunsberg arena for flere kamphandlinger mellom de stridene parter. 

Blant annet beleiret Sverre Berget i lengre tid. I midten av det 13. århundre blir Tunsberg, 

sammen med Oslo et viktig rikspolitisk møtested. Bakgrunnen for dette må søkes i en mer 

sørøstvendt utenrikspolitikk.349 I høymiddelalderen har Tønsberg huset rundt 1500 sjeler og 

var med den fjerde største byen i landet.350  

Tunsberg ser ut til å ha fungert som en møteplass for leidangen, og ble med dette 

utgangspunktet for flere av de hærferder Håkon Håkonsson hadde til Danmark. En indikasjon 

på at Tunsberg hadde denne rollen er byens segl. Seglet inneholder et steintårn og en ringmur, 

med et leidangskip nedenfor.351  

 

Kap. 4.5.1 

Berget 
Saxo Grammaticus opplyser at Valdemar den store besøkte Tunsberg, og han tok også Berget 

i nærmere øyesyn. Valdemar ser berget som en uinntagelig festning, men det påpekes at 

”Naturen her havde udrettet mer end Kunsten”.352 Også i Sverris saga hører vi at Berget er 

                                                 
347 Helle 1991:213. Om kanslerens plikter se kapittel 3.2.4 (også fotnoter). 
348 Ekroll 1997:174 
349 Helle 1991:168 
350 Krag 2000:161 
351 Trætteberg 1967:57. Trætteberg mener seglet må være fra tidlig eller midt i 1200-årene. 
352 Saxo Grammaticus: Danmarks krønike bok XIV:214 
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befestet, kasteller var reist hvor det var mulig for fienden å komme seg opp på. Disse 

kastellene var, ut fra det sagaen opplyser, av tre.353  

 Sverres beleiring av Berget, og den sentrale plass Tunsberg hadde i borgerkrigstiden 

indikerer at borgen på Berget ble bygget som et rent forsvarsverk. Spørsmålet er allikevel om 

det var nødvendig å reise et stort anlegg i stein på et sted hvor naturen i seg selv ga et så godt 

vern? Baglerne klarte å holde Sverres birkebeinere fra livet ved å oppføre trekasteller på 

steder hvor fienden kunne komme opp. De kan også ha bygget en enkel mur av stein, eller en 

annen form for voll som forsvar, men som vi skal se nedenfor er det langt mer omfattende 

byggearbeider enn dette som settes i gang under Håkon Håkonsson og hans etterkommere. 

 Håkon Håkonsson skal ha bygd en steinmur og flere kasteller på Berget. 

Opplysningene i Håkon Håkonssons saga er sannsynligvis korrekte, men bygningshistorien er 

komplisert og på bakgrunn av det eksisterende materiale er det blant annet vanskelig å si noe 

om bygningenes høyde. Opp gjennom årene har bygninger blitt revet og murer og bygninger 

har blitt utvidet.354 Magnus Håkonsson oppførte et tårn i borgen, dette tårnet var av tegl og 

hadde en grunnplan på 14x14 meter. Det har vært antatt at tårnet hadde opptil 5 etasjer, 355 og 

tårnet må i så fall ha vært godt synlig fra alle retninger. I forbindelse med utgravninger av 

dette tårnet, kalt teglkastellet, ble det funnet en del svartglassert tegl. Denne svartglasserte 

teglen kan muligens ha blitt brukt til å kle fasaden, eller til dekorasjon. Eriksson hevder disse 

funnene forsterker inntrykket av tårnet som et høystatusbosted.356  

Håkon Håkonsson bygde også en kongsgård nede i byene, rett i nærheten av 

Lavranskirken og det er trolig at det var her kongene hadde sin residens mens de var i byen. 

Funn av tegl kan tyde på at kongsgården nede i byen kan ha vært bygd helt eller delvis av 

dette materialet.357 Jan E.G. Eriksson påpeker også at gulvene i kongsgården, kirkene og 

klostrene i Tunsberg i stor utstrekning var lagt med importerte glasserte teglfliser.358 Som 

påpekt tidligere er det godt mulig at bildene på disse glaserte teglflisene tydelig viste at 

bygningen tilhørte kongen, eller at det var kongens gaver som hadde gjort det mulig å reise 

                                                 
353 ”kastalarnir voru sua geruir at stafir .iiij. stoϖu upp ok syllr uppi a milli ok ár arinn á en niϖri hurϖir milli 
stafanna.” (Eirspennill:429). ”Kastella var laga såleis at det var reist fire stavar med sviller oppå, og der oppe var 
åren, men dørene var nede mellom stavane.” (Sverresoga :212). 
354 Eriksson 1995:64 
355 Eriksson 1995:36 
356 Eriksson 1995:36-38.  
357 Ekroll 1997:143 
358 J. E. G. Eriksson: Gamle Tønsberg:Middelalderbyen. URL: http://www-
bib.hive.no/tekster/tunsberg/middelalderbyen/del7.html [Lesedato 19.10.2004] 
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den aktuelle bygningen. Kongsgården kan ha vært omgitt av en mur, funn av et stykke mur 

har blitt antatt å ha vært del av en ringmur.359  

Ved siden av at byen fungerte som samlingspunkt for leidangen, var byen også 

sporadisk møteby gjennom perioden ca 1250-1319.360 Ifølge Håkon Håkonssons saga 

oppholdt Håkon Håkonsson seg i byen 5 eller 6 vintre i løpet av sin regjeringstid.361 Tunsberg 

var ikke arena for viktige begivenheter som bryllup og kroninger, men at kongen har visst å 

markere sitt nærvær i byen må regnes som sikkert. Cato Belsvik har muligens rett når han 

hevder at ingen annen norsk by var dominert av kongemaktens monumentalbygninger i like 

stor grad som Tunsberg.362

 

Kap 4.5.2 

Kirker i Tunsberg med kongelig byggherre/donator 
Bagge hevder at det hospital Håkon Håkonsson ifølge sagaen lot bygge i Tønsberg ikke ble 

reist i Håkons tid. Antagelig var dette en bestemmelse i hans testamente, og hospitalet ble 

sannsynligvis bygget av hans sønn.363 Hospitalets størrelse og beliggenhet er ikke kjent.364

 Håkon reiste også en kirke for fransiskanerne, men sagaen opplyser at den ble flyttet 

til Dragsmark.365 Det er ikke selve kirken som flyttes, men det er tydelig at enkelte funksjoner 

har blitt overført fra kirken i Tunsberg til kirken i Dragsmark. Hvor nært knyttet kongemakten 

var til fransiskanerne etter dette vet vi ikke, men de bevarte restene fra fransiskanerklosteret 

tyder på at det var bygget av tegl, og det faktum at møtet mellom kong Magnus og erkebiskop 

Jon i 1277 ble holdt her tyder ifølge Ekroll på at det har vært et mektig kloster.366 

Mikaelskirken lå oppe på Berget, og omkring 1300 ble det på kongens initiativ foretatt en 

utbygging.367  

 

                                                 
359 J. E. G. Eriksson: Gamle Tønsberg:Middelalderbyen. URL: http://www-
bib.hive.no/tekster/tunsberg/middelalderbyen/del7.html [Lesedato 19.10.2004] 
360 Helle 1972:192. Se kapittel 4.4.1 om Håkon Magnussons kroning. 
361 Helle 1982:553 
362 Belsvik 1997:56 
363 Bagge 1976:178 
364 J. E. G. Eriksson: Gamle Tønsberg:Middelalderbyen. URL: http://www-
bib.hive.no/tekster/tunsberg/middelalderbyen/del7.html [Lesedato 19.10.2004] 
365 Det er antatt at Håkon Håkonsson grunnla et mindre kloster i Dragsmark (Lunde 1987:96). 
366 Ekroll 1997:170. Resultatet av møtet mellom kong Magnus og erkebiskop Jon var den såkalte ”Settargjerda” 
som regulerte maktdelingen mellom kirke og stat.  
367 Belsvik 1997:59 
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Kap. 4.6 

Monumentalbygninger i Nidaros 
Nidaros forbindes i høymiddelalderen først og fremst med erkebispesetet. I og med at 

utenrikspolitikken på 1200- tallet var mer vestvendt og i økende grad mer sørøstvendt lå byen 

for perifert til, og fungerte ikke som et permanent verdslig- politisk sentrum som Bergen, 

Tunsberg og Oslo. Dette betyr ikke at kongen hadde mistet interesse for byene; det var på 

Øyrating at kongehyllingene foregikk og muligens ble også Håkon Magnusson kronet i 

byen.368 I høymiddelalderen har trolig byen hatt rundt 3000 innbyggere, omtrent det samme 

som Oslo. 

 

Kap. 4.6.1 

Sverresborg (Zion) 
Borgen ved Nidaros ble opprinnelig bygget av kong Sverre og den er nevnt flere ganger i 

Sverris saga. Sverre skal ha kalt borgen Zion, det samme navnet kong David ga borgen han 

bygde i Jerusalem. Ifølge Axel Cristophersen ble dette gjort for at borgen skulle stå fram som 

et manifest symbol på at Sverre, i likhet med kong David, var Guds utvalgte. Sverre ble i en 

drøm kronet av profeten Samuel, den samme som kronet David.369 En slik tanke finner vi 

også hos Blom som hevder borgnavnet ga Sverre både militær- og ideologisk støtte.370 Borgen 

skal ha blitt ødelagt av baglerne mot slutten av 1100-tallet (1197).371 Ifølge Håkon 

Håkonssons saga satte Håkon Håkonsson opp igjen borgens murer. Fischer lufter ideen om at 

borgen aldri ble brukt av kongen og at oppsetningen av muren var en måte for Håkon å minne 

sin farfars storverk. Kostnadene for å sette i stand muren ville nok vært store og det er 

vanskelig å tenke seg at så store ressurser ble brukt til en bygning som aldri ble anvendt. 

Fischers tanke skal allikevel ikke avvises som fantasi, en lignende tankegang finner vi hos 

Richard K. Morris som har hevdet at Edward Is militære aktiviteter (blant annet borgbygging) 

i Wales og Skottland i mange tilfeller var ”re- enactments at sites associated with Arthur by 

poets and chroniclers”.372 På samme måte som Edward I forsøkte å vise likheten mellom seg 

selv og kong Arthur ønsket Håkon å markere sitt slektskap til Sverre. Borgens navn, Zion, og 

den rolle borgen spilte i Sverres kamp for makten gjør Fischers tanke interessant. Borgen har i 

så fall stått som et manifest på at Sverre og hans ætt var valgt av Gud til å styre riket. 
                                                 
368 Helle 1972:189-192 
369 Christophersen 1994:24 
370 Blom 1997:106 
371 Eriksson 1995:125 
372 Morris 1998:71 
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Til tross for at  borgen hadde militære betydning i Sverres kamp for makten, virker det 

ikke slik i det 13. århundre. Arstad påpeker at hertug Skule ikke så det nødvendig å bygge en 

ny borg, eller gjenoppbygge Sverres borg når han styrte denne delen av riket. Når hertugen tar 

kongsnavn og striden mellom hertugen og hans svigersønn virkelig tar til ligger Nidaros åpen 

uten en beskyttende borg.373 Heller ikke i perioden etter Skules fall ser det ut til at 

kamphandlinger har funnet sted ved borgen. 

Sverresborg må ha vært et viktig symbol for Sverreætten og navnet Zion uttrykker at 

Sverre så seg selv som Guds utvalgte på lik linje som David. Når vi vet at dette også er et 

sentralt poeng i den offisielle kongeideologi og borgen ikke ser ut til å ha hatt militære- eller 

administrative funksjoner er Fischers tolkning av Sverresborg som et manifest på 

Sværreættens storhet, og ikke minst deres rett til tronen svært interessant. 

 

Kap 4.6.2  

Kongsgården i Nidaros 
Igjen er det en brann som er bakgrunnen for at en ny kongsgård bygges. Vi har lite 

informasjon om denne kongsgården, ingenting av gården er bevart over bakken og det heller 

ikke gjennomført arkeologiske undersøkelser. Håkon Håkonssons saga opplyser at det ble 

reist trehaller i gården og et kapell. Ekroll mener at gården kan ha vært helt eller delvis 

oppført i stein.374 Blom stiller seg tvilende til denne tolkningen på grunn av mangelen på 

arkeologisk materialet, men utelukker ikke at kongsgården var omgitt av en mur.375 Siden 

Håkon Håkonssons saga kun nevner trehaller er en nærliggende tanke at det var hans sønn 

eller en av hans sønnesønner som eventuelt brukte stein i bygningen av kongsgården. En 

mulighet er også at det kun var kapellet som ble bygget i stein, men dette kapellet er aldri blitt 

lokalisert.  

 Kongsgården hadde også administrative funksjoner, blant annet skulle alle kongelige 

inntekter fra hele Trøndelag og Hålogaland sendes til kongsgården i Nidaros.376 Ellers ser det 

ut til at Nidaros kun sporadisk var brukt som møteby, kun 3 av de registrerte riksmøter fant 

sted her, og kun ett av disse riksmøtene fant sted i perioden 1217-1319. På den annen side var 

kongehyllingene på Øyrating viktige,377og i kongsgården kan de påfølgende festligheter har 

funnet sted, på samme måte som etter kroningsseremoniene. 

                                                 
373 Arstad 2003:164-165 
374 Ekroll 1997:133 
375 Blom 1997:235 
376 Blom 1997:202 
377 Helle 1973 

 81



 

Kap. 4.7 

Monumentalbygninger i Konghelle 
Konghelle er en av de 6 byer i Norge som omkring 1135 nevnes av den normanniske 

historieskriveren Ordericus Vitalis.378 Byen var ikke blant de største i Norge og forskerne 

regner med at befolkningen i de mindre byene hadde mellom 200 og 500 innbyggere.379

 

Kap. 4.7.1 

Borgen på Ragnhildsholmen 
I løpet av de første årene av 1250-tallet begynte byggingen av en borg på Ragnhildsholmen 

som lå tvers ovenfor byen Konghelle.380 Håkon Håkonssons saga nevner denne borgen som 

en av de mange byggverk Håkon Håkonsson lot oppføre.381 Borgen lå strategisk plassert 

mellom de tre nordiske kongedømmene,382 samt at beliggenheten gjorde det mulig å 

kontrollere den viktige handelsveien Göta elv.383

På midten av 1200-tallet foregikk det langs østkysten av Kattegat og Øresund et 

betydelig økonomisk oppsving, og byggingen av borgen på Ragnhildsholmen kan muligens 

ses i lys av dette.384 Borgen ga kongen større mulighet for kontroll i området, og kan også ha 

fungert som en grensefestning mot Danmark. Arstad mener dette ikke kan være tilfelle fordi 

borgen ikke er nevnt i de skriftlige kildene i forbindelse med kamphandlinger før på 1300-

tallet. I tillegg vektlegger Arstad at nordmennene rømte fra borgen til skipene sine så snart de 

fikk nyss om et angrep fra danskene.385 Konghelle kan ha vært et samlingssted for leidangen i 

forbindelse med kamper mot danskene, men som allerede nevnt virker det som Tunsberg var 

det foretrukne samlingssted. Ragnhildsholmen kan ha fungert som administrativt sentrum for 

området, men denne tanken avvises av Fagerland som hevder at borgen var for liten til å ha en 

slik funksjon.386 Borgens port kan indikere at borgen har hatt en representasjonsfunksjon i 

fredelige tider. Også dekorative utsmykninger og detaljer i hugget stein og skifer og tegl  ved 

                                                 
378 Helle 1991:164. De andre byene Ordericus Vitalis nevner er Bergen, Kaupang (Nidaros), Borg, Oslo og 
Tunsberg. 
379 Krag 2000:161 
380 Eriksson 1995:137 
381 Håkon Håkonssons saga :368 
382 Fagerland 2003:69 
383 Eriksson 1995:137 
384 Helle 1991:129 
385 Arstad 2003:165-166 
386 Fagerland 2003:70 
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noen av muråpningene kan tale for en slik funksjon.387 Christophersen mener den kongelige 

interessen for Konghelle ikke bare var et militært- strategisk anliggende, men også som en 

symbolsk manifestasjon av det norske herreveldets rettmessige maktutøvning i landet vest for 

Göta elv.388 Coulson viser i sin bok at en lignende taktikk ble anvendt av kong John i Dublin  

I utkanten av hans rike var det nødvendig å sørge for at borgen reklamerte for hans makt.389 

På samme måte propaganderte borgen på Ragnhildsholmen at den norske kongen hadde 

herredømmet over området.  

 Borgen på Ragnhildsholmen ble flere ganger brukt som en ”fristad” av svenske og 

danske adelige. Etter at Magnus Ladulås tok makten i Sverige oppholdt den avsatte Valdemar 

Birgersson seg fra tid til annen på borgen med hele sitt hoff. I 1287 søker danske adelsmenn 

som hadde blitt lyst fredløse etter drapet på Erik Klipping hit. Borgen fungerte også som en 

base og utgangspunkt for de fredløse adelsmennenes angrep på Danmark.390 I 1302 overtok 

den svenske hertug Erik borgen som et ledd i en allianse med Håkon Magnusson. Hertugen 

forbedret borgen i årene som fulgte, og etter økende konflikter mellom alliansepartnerne ble 

borgen beleiret av Håkon. Det er først i denne perioden 1307-10 Arstad mener borgen får en 

viktig militær funksjon.391 Håkon beleirer borgen i en periode på rundt fem uker, men 

beleiringen bar ikke frukter, og Håkon satset i stedet på å bygge en ny borg lenger opp i Göta 

elv. Denne taktikken ser ut til å ha vært langt mer suksessrik for allerede i 1311 forsvinner 

borgen på Ragnhildsholmen. Det antas at den brente ned i løpet av de nærmeste tiårene.392

 I Konghelles bysegl er en borg avbildet. Dateringen av seglet er usikker, men 

Trætteberg foreslår at det første seglet med borgen avbildet ble tilvirket på 1200-tallet og 

muligens forbedret på 1300-tallet.393 Konghelle føyer seg dermed inn i samme mønster som 

Bergen og Tunsberg; byen settes i sammenheng med kongens monumentalbygg på stedet. 

 Hvilken funksjon borgen på Ragnhildsholmen hadde før kampene på 1300-tallet er 

uvisst, den kan ha vært en viktig grensefestning, muligens et administrativt sentrum og et 

møtested for den nordiske adel. Borgen markert grensen for det norske riket, og det er 

nærliggende å tro at borgen var bygd og utstyrt slik at det ikke ble levnet tvil om at man 

befant seg i den norske konges rike.  

  

                                                 
387 Stibeus 2001:159.  
388 Christophersen 2001:207 
389 Coulson 2003:88 
390 Eriksson 1995:139-140 
391 Arstad 2003:166 
392 Eriksson 1995:140 
393 Trætteberg 1967:65-66 

 83



Kap. 4.7.2 

Bohus 
Som et resultat av den mislykkede beleiringen av borgen på Ragnhildsholmen begynte Håkon 

Magnusson byggingen av en ny borg, Bagahus (Bohus). Dette ble etter sigende gjort på råd 

fra den danske grev Jacob. En slik taktikk ser ut til å ha vært vanlig i Europa, og oppføringen 

av en ny borg gjorde at Håkon hadde muligheten til å avskjære hertug Eriks 

forsyningslinjer.394 Bakgrunnen for at borgen ble bygget var altså en konflikt, og ut fra det vi 

vet om middelladerborgen ser det ut til at forsvar hadde førsteprioritet.395 I Erikskrönikan sies 

det at borgen Håkon reiste var av tre, og ikke av stein. Muligens har Håkon først reist et 

forsvarsverk i tre, men det er også mulig at dette kun er et propagandagrep fra kronikørens 

side for å framstille hertug Eriks befestning på Ragnhildsholmen som overlegen den norske 

kongens.396 Hvor langt Håkon nådde i dette byggeprosjektet vet vi ikke, men Bohus ble etter 

hvert administrativt sentrum for området, også etter konfliktene i 1307-10 hadde nok borgen 

en viktig funksjon som grensevern. Etter Håkons død i 1319 får borgen en svært sentral 

posisjon i unionskongedømmet. Antagelig fikk bygningsarbeidet et oppsving under Magnus 

Eriksson, og borgen ble scenen for kamphandlinger, politiske møter og et yrende hoffliv. I 

1330 ble borgen regjeringssete og residens for unionskongen.397   

 Bohus er en av de få norske kongeborger som med stor sikkerhet kan sies å ha blitt 

bygget som følge av en konflikt og med et militært formål. Hvor stor borgen ble under Håkon 

Magnusson er derimot usikkert, men den sentrale posisjon borgen får utover på 1300- tallet 

indikerer at borgen må ha hatt en svært viktig funksjon i unionskongedømmet til Magnus 

Eriksson. 

 

Kap. 4.8 

Utenfor byene 
Borgene som var lokalisert på landsbygda hører vi lite om i det skriftlige kildene, og det er 

også disse borgene som generelt sett er dårligst bevart. I Agderfylkene og i de nordligste 

delene av riket er det ikke funnet rester etter borger i stein. Også i de skriftlige kildene er det 

lite informasjon å hente om disse områdene. Etter borgerkrigenes slutt nevnes for eksempel 

                                                 
394 Fagerland 2003: 69 
395 Eriksson 1995:152. Borgen hadde blant annet 3 meter tykke ringmurer. 
396 “Bagahus war ther tha bygt 
       Ok ey tho hwario komit til lygt. 
       Thet war aff trã ok ey aff steen.”(Erikskrønikan:125) 
397 Eriksson 1995:152 
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Agder praktisk talt ikke i forbindelse med rikspolitiske handlinger.398 De borgene vi har mest 

kunnskap om er lokalisert utenfor byene ligger på Østlandet, i tilknytning til Glomma og 

Mjøsa. 

 

Kap. 4.8.1 

Mjøskastellet  
Mjøskastellet ligger omtrent tre mil fra nordenden av Mjøsa.399 I dette området er Mjøsa smal, 

og borgens plassering gjorde det lett å kontrollere trafikken opp mot Mjøsas nordende hvor 

videre forbindelsesveier gikk nordover mot Nidaros og vestover mot Vestlandet.400

Selve borgen ser ut til å ha vært en tårn, eller kastell og undersøkelser viser at denne 

bygningen var Norges av sitt slag i middelalderen, med målene 18x20 utvendig.401 Fischer 

antar at Mjøskastellet ikke var ferdig under vårbelgkampene, men i et pavebrev får vi en 

indikasjon på at byggingen var påbegynt rundt midten av 1230-tallet.402 Også Mjøskastellet 

ble forlatt når mennene på borgen fikk høre om et forestående angrep. Framfor å bli på 

borgen, dro de sørover for å slutte seg til en større hær i Oslo, de overleverte dermed hele 

borgen og rundt til fienden. Fienden på sin side, etter det vi vet, ignorerte hele borgen.403 Etter 

1240 ser det også ut til at borgen ikke har hatt særlig stor militær betydning. Fischer forklarer 

at borgen nok var viktig fordi ”Det gikk ikke så fort å glemme all ufreden”.404

Muligens skyltes anleggelsen av Mjøskastellet at det indre østlandsområdet fra 

gammelt av stod i opposisjon mot kongemakten og at et fast kontrollpunkt var nødvendig for 

at kongemakten ikke skulle miste sin autoritet helt. En borg var en fredelig form for 

undertrykkelse, og langt bedre egnet for å vise herredømme enn å føre kamper mot 

lokalbefolkningen over lang tid.405 Eriksson mener at tidspunktet for byggingen, plasseringen 

og utformingen av Mjøskastellet kan ses som en kongelig maktdemonstrasjon mot biskop og 

jarl. Hvis dette er tilfelle måtte dette vært en visuell maktdemonstrasjon, borgen ser ikke ut til 

å ha spilt noen stor militær rolle. Fischer nevner at Blix under sine utgravninger fant hoggen 

stein fra hjørner og vinduer, noe Blix mente tydet på at Mjøskastellet var rikere på utvendig 

utstyr enn Akershus og Valdisholm. Mjøstkastellet kan altså ha vært utstyrt på samme måte 
                                                 
398 Låg 1999:336. Thorbjørn Låg (1999:332) nevner forøvrig at det er ytterst lite i kildene som knytter landsdelen 
Agder til de politiske handlinger og krigsbegivenheter som foregikk i de tre hundre årene mellom 1050-1350. 
399 Fischer 1951:215. Blix sitert samme sted. 
400 Eriksson 1995:134 
401 Fischer 1951:217 
402 Fischer 1951:215 
403 Arstad 2003:164 
404 Fischer 1951:215 
405 Coulson 2003:76 
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som kongsgårdene i Bergen og Oslo, men Fischer maner til forsiktighet når det gjelder Blix’ 

tolkninger i og med at skikkelige utgravninger ikke er foretatt.406 Borgen kan ha fungert som 

et administrativt sentrum, som en mellomstasjon for inntekter fra skatter og bøter som senere 

skulle sendes til Oslo. Spørsmålet er om det var nødvendig å bygge et stort tårn i stein for 

denne oppgaven. En borgbygning var langt fra nødvendig for å oppfylle en slik funksjon. 

Samtidig kan det ha vært nødvendig å utvise ekstra forsiktighet når det gjaldt oppbevaring av 

rikdommen siden kongen ikke sto så sterkt i dette området.407 Hirdloven nevner Mjøskastellet 

som et av de fengsler fanger skulle føres til,408 men ifølge Eriksson var det først og fremst 

som et sentralt plassert dominanssymbol overfor en lite samarbeidsvillig bondebefolkning at 

Mjøskastellet spilte sin viktigste rolle.409  

 Mjøskastellet ga inntrykket av kongens tilstedeværelse, samt stod som en fast 

påminnelse om kongens ressurser for å straffe ulydige undersåtter og belønne de lydige.  

 

Kap. 4.8.2 

Valdisholm og Dynge 
Vinteren 1225-26 hadde Arnbjørn Jonsson, en av Håkon Håkonssons viktigste støttespillere, 

sitt vinterkvarter på Valdisholm. Allerede da kan en befestning på Valdisholm ha stått ferdig. 

I 1223 overtok Håkon herredømme over området, og byggingsarbeidene kan ha blitt igangsatt 

kort tid etter dette.410 Funn av tegl tyder på at det også senere på 1200- eller 1300-tallet 

foregikk bygningsarbeid på Valdisholm.411 I likhet med Mjøskastellet er Valdisholm oppført 

som et av de kongelige fengsel i Hirdloven.412 Borgen lå på en klippe i Glomma, og denne 

plasseringen gjorde at den man kunne kontrollere vannveien i områdene lengst mot øst, samt 

at den lå godt til i forhold til veiforbindelsene til grenseområdene mot Värmland.413  

 Både Valdisholm, Mjøskastellet og Dynge må ha vært relativt isolerte borgere, og 

ifølge David Nicolle ser lignende borger i England ut til å spilt en svært liten rolle i 

krigføringen. De kunne lett passeres av en invaderende hær, og den lille styrken som kunne 

                                                 
406 Fischer 1951:218 
407  Coulson nevner i sin bok at Henrik III bygde en borg for å beskytte de inntektene som kom fra utvinningen 
av tinn i Devon (Coulson 2003:87).  
408 ”Ðømezt manz bane sua at hann se værϖr myrkualstofu en eigi bana. a skolu syslu menn senϖa. i. a staϖe 
sem hær fylgir. Aller firir sunnan suærtiborg til konongahællu. En norϖr fra suærtiborg til valϖensholma. En 
inn. i . fra kamborn oc af raumariki oc hitt væstra til ϖramns til osloar. En vt. i. Fra ϖramne oc af elamork oc 
alt vester til Rygiarbiz til tunsbergs. En af ollum uplonϖum nema raumariki til miossarkastala.” (Hirdloven:136).  
409 Eriksson 1995:136 
410 Eriksson 1995:133 
411 Fischer 1951:214 
412 Hirdloven:136-137. Se fotnote over. 
413 Eriksson 1995:131 
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oppholde seg ved en slik borg ville ikke utgjøre noen stor trussel mot en fiendtlig hærs 

kommunikasjonslinjer. Nicolle ser for seg at disse borgene like mye ble bygget for å markere 

herredømme som det var bygget som et forsvarsverk. Nicolle legger også til at det på 

Kontinentet og I England ble lagt stor vekt på å dekorere borgportene, blant annet med 

heraldiske symboler, noe som ville bidra til at borgen ble et symbol på makt.414 Det er mulig 

at Valdisholm, Mjøskastellet  og Dynge har hatt slik dekor, men det finnes få eller ingen 

indikasjoner på dette. 

 Dynge antas å ha blitt oppført på kongelig initiativ, men en eksakt datering for 

grunnleggelsen av borgen har vi ikke. Muligens var også dette et av Håkon Håkonssons 

byggverk, men vi kan ikke utelukke at Magnus Håkonsson eller en av hans sønner var 

byggherre. Borgen var relativt liten, og besto sannsynligvis av et tårn eller et steinhus som i 

sør var beskyttet av en vollgrav.415 De skriftlige kildene gir oss lite informasjon om denne 

borgen, og når Dynge opptrer i de skriftlige kildene nevnes det ikke at det var en borg på 

stedet. Dynge var plassert ved Skredsvik som er en arm av Gullmarsfjorden i Bohuslän.416 

Denne plasseringen gjorde det mulig å kontrollere landeveien mellom Skara og Lødøse og 

Norge, samt at Dynge var en god havn.417 Muligens kan Dynge ha hatt noe av den samme 

funksjonen som Valdisholm eller Mjøskastellet- å markere kongelig tilstedeværelse. 

 

Kap. 4.8.3 

Vardøhus og andre byggverk 
Det siste festningsverket Håkon Magnusson oppførte var Vardøhus, ved grensen mot 

Russland. I dag er det få eller ingen rester tilbake fra det originale festningsverket og så vidt 

vi ble aldri Vardøhus et festningsverk på linje med borgene i sør. Sinding-Larsen mente han 

hadde funnet spor etter borgen når han besøkte Vardø i 1920-årene, og konkluderte med at 

borgen besto en tørrmur som forfalt fort.418 Arkeologiske undersøkelser gjort i 1954-55 viste 

derimot at Sinding- Larsens plassering av borgen ikke var korrekt.419 Til tross for ingen spor 

etter borgen kom til syne etter de arkeologiske utgravningene plasserer Kristian Nissen 

borgen på samme sted som Sinding-Larsen. Nissen så for seg et tømret kastell omgitt med en 

åpen voll.420  

                                                 
414 Nicolle 1995:141 
415 Eriksson 1995:141, Stibeus 2001:154 
416 Eriksson 1995:140 
417 Stibeus 2001:154 
418 Sinding-Larsen 1937:32 
419 Eriksson 1995:153 
420 Nissen 1960:25 
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Bakgrunnen for den enkle konstruksjonen mener Sinding-Larsen skyldes Håkons store 

arbeider i Oslo og Bohus samt at det ville medføre store kostnader å bygge en stor borg så 

langt nord. I og med at det finnes så få arkeologiske spor etter borgen er det svært vanskelig å 

bekrefte Sinding-Larsen og Nissens antagelser om borgens utseende, men at Vardøhus aldri 

ble en kongelig residens og et monumentalbygg kan vi med rimelig sikkerhet anta. 

 Ved siden av borgene og kongsgårdene som hittil er presentert skal Håkon Håkonsson 

ifølge Sturla ha bygd veitslehaller, sannsynligvis i tre, på Husabø i Skaun på Hedmark, en i 

Ringsaker, på Vidheim i Øyar, på Steig, på Hov i Breidin, på Lo i Oppdal og på Tofte. I en 

skipan fra Håkon Magnusson er det presisert at gjestehusene som bygges bør ligge på 

kongens grunn, og det er mulig at kongen selv sto bak oppføringen av en del av disse. Disse 

bygningene ruvet nok ikke i landskapet på samme måte som bygningene i stein, men det kan 

ikke utelukkes at de var bygd, og eventuelt utsmykket på en måte som gjorde at de sto ut i 

forhold til annen bebyggelse i området. Dessverre vet vi lite eller ingenting om disse hallene; 

de kan ha fungert som oppholdssteder for kongen når han var på reise, og muligens også ha 

markert kongens kontroll over området. På Agdenes skal Håkon ha reist et festningsverk, men 

til tross for at arkeologiske utgravninger er foretatt i området har det ikke vært mulig å gi en 

sikker plassering av festningen.421  

 

Kap. 4.8.4 

Avaldsnes kirke 
Avaldsnes har hatt en framtredene posisjon fra så lang tilbake som jernalderen (og muligens 

lengre). Forklaringen på dette er den sentrale beliggenheten ved det smale Karmsundet på 

Sørvestlandet.422 I middelalderen passerte både større havgående skip (busser og kogger) og 

kystfarende skuter (byrdinger) Karmsundet på sin vei mellom havner ved Nord- og 

Østersjøen og den viktige havnen i Bergen.423 I Harald Hårfagres dager skal det ha ligget en 

kongsgård på Avaldsnes og senere skal det ha blitt anlagt en kirke der. Steinkirken som 

Håkon Håkonsson anla her var ifølge sagaen ”den fjerde største heradskyrkja i Noreg”.424 

Kirken var dedikert til Sankt Olav. Kirken var enskipet med et stort tårn i vest, og den har 

sannsynligvis hatt en overordnet kirkelig status, muligens som fylkeskirke.425 I 1308 ble 

kirken på Avaldsnes et av de 14 kongelig kapeller, og i forbindelse med grunnleggelsen av 

                                                 
421 Jasinski 1995:73 
422 Solberg 2000:120 
423 Helle 1999:57 
424 Håkon Håkonssons saga:367 
425 Bagge 1976:172 
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kollegiet kan kirken ha blitt utvidet.426 Ved å reise en kirke ved en av de travleste 

handelsveiene kunne Håkon vise sin fromhet og makt til de mange som reiste forbi eller 

overnattet på Avaldsnes. 

 

Kap. 4.8.5 

Utstein kloster og andre kirkebygg 
Utstein har etter all sannsynlighet vært sete for en høvdingætt fra gammelt av og man antar at 

det på Utstein også lå en gammel kongsgård. Utsteins beliggenhet gjorde ikke bare at man 

kunne kontrollere leden, men også innseilingen til Ryfylkefjordene.427 I den perioden hvor 

Magnus styrte landet sammen med sin far antar man at han reiste en ny kirke på Utstein, og at 

det muligens ble satt i gang bygging av en ny kongsgård. Håkon Håkonssons død på hærferd i 

Skottland gjorde at Magnus avsluttet sine bygningsarbeider på Utstein og anlegget ble gitt til 

augustinerne ved Olavsklosteret i Stavanger som gjorde Utstein til et kloster.428

 Fischer mente at Magnus kun rakk å fullføre et lite kor får augustinerne overtok, men 

dette synet har blitt utfordret av Morten Stige. Stige antar at Magnus rakk å gjøre ferdig en 

langkirke, og at augustinerne ikke stod for så mye av utbygningen som Fischer hadde 

antatt.429 Hvor sterk Utstein kloster ble forbundet med kongemakten har vi ingen informasjon 

om, men at Utstein hadde vært et kongssete og at det var på kongelig initiativ at kirken ble 

reist gjør det sannsynlig anlegget til en viss grad ble forbundet med kongemakten.  

 Ifølge Håkon Håkonssons saga skal Håkon Håkonsson også ha reist kirker nord i 

Troms og i Ofoten. Kirken i Troms kan være den som omtales i forbindelse med de kongelige 

kapeller i 1308 som ”Sta. Maria in Trinis”.430 På Guløy, Ekrøyene, Vidheim i Øyar, Lo i 

Oppdal og på Tofte reiste Håkon nye kirker eller reparerte gamle. Håkon Håkonssons saga er 

eneste skriftlige kilde for flere av disse kirkene, som for eksempel kirken på Lo i Oppdal som 

muligens forfalt etter 1350.431 Siden det finnes lite informasjon om disse kirkene er det 

vanskelig å si noe om deres funksjon. Fromhetsaspektet har nok spilt en viktig rolle, men det 

kan ikke utelukkes at også disse mindre kirkene har bidratt til å verdslig ære og styrkning av 

kongedømmet. 

 

                                                 
426 Bagge 1976:172 
427 Lexow 1987:155 
428 Helle 1999:62 
429 Stige 1998:93 
430 Bagge 1976:178 
431 Brendalsmo 2001:316 
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Kap. 4.9 

Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg drøftet bakgrunnen for byggingen av kirker og borger i kongelig regi, 

og jeg har også sett på hvilke funksjoner de ulike bygningene kan ha hatt. Med bakgrunn i 

Coulsons ideer om den ”fredelige borgen” har jeg forsøkt å vise at tidligere forsknings 

vektlegging av borgene som forsvarsverker har vært overdrevet. Jeg har i stedet lagt vekt på at 

borgene ble bygget med det mål å propagandere kongeideologien. Når det gjelder 

kirkebyggingen har jeg i langt mindre grad utfordret tidligere forskning, jeg slutter meg til 

oppfatningen om at kongene bygde kirker i håp om å framstå som en from hersker. Mitt ønske 

har vært å vise at det var svært viktig for kongene å markere at de sto bak byggingen, blant 

annet ved å innlemme symboler på kongemakten i kirkenes dekor. 

 Valget av stein som byggemateriale kan delvis forklares ut fra funksjonalitet, 

bygninger av stein hadde større varighet enn bygninger av tre og steinen gjorde at bygningen 

var bedre sikret mot brann. Men først og fremst valgte man å bygge i stein fordi det var et 

symbol på rikdom og makt. 

 Plasseringen av monumentalbygningen, i byer og ved travle handelsveier vitner om at 

kongemakten valgte lokaliseringene med omhu. De fleste av de kongelige byggverkene finner 

vi i byene og selv om mesteparten av befolkningen i Norge i middelalderen fortsatt bodde på 

landsbygda ser jeg det som svært trolig at også disse menneskene fikk sett byggverkene. Til 

byene kom folk for å selge sine varer, på pilegrimsreiser og i andre ærender, og de som ikke 

var der personlig fikk beretninger om kongens storverk. Legger vi  byseglene til grunn er det 

mye som tyder på at kongens monumentalbygninger ble byens fremste landemerker. I 

Bergens, Kongehelles og Tunsbergs segl er kongens borg avbildet. Plasseringen langs travle 

handelsveier vitner også om at det var et viktig poeng for kongemakten at byggverkene de  

oppførte ble sett. Plasseringen av kirkene på Utstein og Avaldsnes, samt borgene Valdisholm, 

Dynge og Mjøskastellet er gode eksempler på dette.   

 Gjennomgangen av borgene har vist bakgrunnen for borgbyggingen stort sett har blitt 

søkt i beretninger om krigshandlinger hvor det kommer fram at det eksisterende forsvar ikke 

holder mål. Dette gjelder blant annet for kongsgården i Bergen og for Akershus. Jeg vil 

allikevel hevde at det kun er noen få av borgene, som for eksempel Bohus, hvor det i 

kildematerialet kommer tydelig fram at byggingen er en respons på en trussel eller en 

pågående konflikt. At borgene og kongsgårdene har klare fortifikasjonsmessige trekk kan, og 

må, selvfølgelig forklares med at de hadde en forsvarsfunksjon, men når kildematerialet er så 
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tyst når det gjelder opplysninger om faktiske krigshandlinger i eller ved borgene er det 

naturlig også å søke andre forklaringer på hvorfor kongene brukte så store ressurser på disse 

bygningene. Borgene skulle først og fremst markere kongens makt og rikdom. Kongen var 

den eneste, med unntak enkelte kirkeledere, som hadde ressursene som krevdes for å reise en 

stor borg. Borgene var et fysisk uttrykk for kongens stilling som øverste ledd i 

samfunnsstrukturen. At det på så mange av borgene ser ut til å ha foregått kontinuerlig 

byggearbeid indikerer etter min mening at selve byggeprosessen i seg selv var svært viktig for 

å markere kongens overhøyhet. Gjennom å bygge ut eksisterende borger, eller ved å bygge 

om deler av borgen markerte kongen at han hadde de samme ressurser og den samme makt til 

rådighet som sin forgjenger. Magnus Håkonsson bygde blant annet store tårn i kongsgården i 

Bergen og på Berget i Tunsberg. Følger vi Coulsons ide om at tårnet best symboliserte 

herredømme, makt og adelig autoritet understrekes ideen om at målet var å overgå sine 

forgjengere for å markere at kongens makt sto ved lag. Anlegning av nye borger kan også ha 

vært ment å gi en lignende signaleffekt, noe jeg har påpekt når det gjelder Håkon Magnussons 

byggearbeider på Akersneset. Monumentalbygningene markerte at et området lå under 

kongens herredømme. Blant annet ser det ut til at kongens borger utenfor byene ble reist i 

områder hvor kongens kontroll ikke alltid var like sterk. En borg markerte at kongen var en 

mann av store ressurser og at han hadde evne til å straffe de som viste ham ulydighet. 

 Muligheten er også tilstede for at kong Sverres borger ble gjenreist for fysisk å vise 

det storverk som hadde ført hans ætt til makten. Spesielt gjelder dette Sverresborg i Nidaros, 

også kalt Zion. Navnet hadde en ideologisk tyngde, og det må ha vært en belastning for 

Håkon Håkonsson og hans sønner hvis dette ideologiske manifestet skulle bli liggende i 

ruiner. 

 Jeg har forsøkt å vise at borgene skulle uttrykke mer spesifikke ideer enn makt og 

rikdom. Bruken av fortifikasjonsarkitektur har blitt tolket i den retning at det var viktig for 

kongen å framstå som beskytter. Som nevnt i kapitlene om mynter og segl var dette en viktig 

del av ridderidealet. Ved å utstyre borgen med tårn, ringmurer, skyteskår og så videre 

framstilte kongen seg selv som områdets høye beskytter uten at det nødvendigvis eksisterte en 

situasjon hvor en slik beskyttelse var nødvendig.  

Hallen var sentrum for det høviske liv, hvor kongen underholdt sine menn og mottok 

utsendinger fra fjern og nær. For å framstå som en hersker av europeisk format, som en 

høvisk idealhersker, var det nødvendig med verdige residens- og representasjonsbygninger. I 

hallen var rikets elite samlet, og det var i hallen at de rette skikker ble praktisert. Hallen må ha 

stått som et symbol på den høyverdige, høviske elite. En elite som kongen var leder av. 
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Jeg har i liten grad diskutert borgenes administrative funksjoner. Bakgrunnen for at en 

slik diskusjon ikke er vektlagt er at vi vet svært lite om de indre delene av borgene. Etter all 

sannsynlighet ble kongens inntekter, fra skatter og bøter, oppbevart på borgene. Legges 

Hirdloven til grunn ble borgene trolig også brukt som fengsler, men vi vet ikke hvor i borgene 

fangene ble holdt. 

Borgene skulle altså oppfylle mange funksjoner, men det er viktig å vektlegge at 

mange av disse funksjonene kunne utføres uten at man trengte å reise et monumentalbygg. Jeg 

vil hevde at man bygde borgene for å markere herredømme, for tydelig å visualisere kongens 

stilling på toppen av samfunnet.   

     Kongemakten engasjerte seg stort i kirkebyggingen, enten som byggherrer eller ved 

å gi gaver som gjorde det mulig å finansiere byggverkene. Håkon Håkonssons saga gir 

inntrykk av at det var viktig å ”fremme kristendommen”, og forfatteren av Kongespeilet 

understreker at det var svært viktig for kongen, som rex iustus, å opptre som en from hersker. 

Bygging av kirker bidro uten tvil til begge deler, samtidig som bygningsaktiviteten på mange 

måter sikret et godt forhold til kirkemakten. Legges kongenes aktivitet i forbindelse med 

kirkebygging til grunn trer samtlige av de fire kongene fram som den kristne- og fromme 

idealherskeren som presenteres i Kongespeilet. Oppføringer av kirker inne i kongsgårdene 

bidro til å gjøre kongens eiendom enda mer spektakulær, og uttrykte det nære forholdet 

mellom den jordiske konges nære forhold til den himmelske hersker. Men kirkebygningen 

medførte også verdslig ære, og kunne også brukes som et medium for budskap av mer 

sekulær art, så vel som religiøse. Apostelkirken i Bergen og Mariakirken i Oslo er nok de 

beste eksemplene på dette. Relikvier bidro til å gjøre kirkene ekstra hellige, og bruken av 

sekulære motiver, muligens i glassmalerier og på gulvfliser vitnet om den mektige konge som 

hadde gjort det mulig å få slike enorme skatter til landet.  

 Kongen dro også fordeler av de geistlige som hadde som hadde sitt daglige virke i 

kapellene og klostrene i sin statsadministrasjon, noe som også gjorde kirkene til arena for 

sekulære møter, i tillegg til de daglige religiøse handlinger som ble utført. Det er også svært 

sannsynlig at kongene fikk sin boklige- og kristne utdanning i kirkene eller klostrene, en 

utdanning som var nødvendig for at de best mulig kunne takle de plikter som deres stilling 

påla dem. 

 Avslutningen av Håkon Håkonssons saga markerer tydelig hvor viktig det var for 

kongen å oppføre monumentalbygningen, ikke bare for kongens ettermæle, men også for å 

vise seg som en idealkonge i samtiden.  
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Kap. 5 

Generell diskusjon og oppsummering 
I denne oppgaven har jeg vurdert muligheten for at kongene i perioden 1217-1319 brukte 

mynter, segl og monumentalbygninger som medium for å propagandere den kongeideologi 

som vi finner uttrykt i skriftlige kilder som Kongespeilet og Håkon Håkonssons saga. I 

innledningen ble Jowett og O’Donnells ti-stegs analysemodell av propaganda presentert. Jeg 

la vekt på at det var trinn seks i denne analysemodellen som ville bli vektlagt i oppgaven: 

Bruken av medium. Ved å presentere de ulike kildegruppene separat mener jeg å ha vist at 

samtlige kan ha fungert som medium for propaganda. Men skal Jowett og O’Donnells 

analysemodell følges er det viktig å vise at det finnes et felles budskap og et felles mål for 

propagandaen. I denne avsluttende oppsummeringen er det først og fremst dette spørsmålet 

som skal behandles. Mot slutten av oppsummeringen vil jeg også komme med mine egne 

synspunkter på fordelene og ulempene ved en interdisiplinær tilnærming til oppgavens 

problemstillinger. 

 Sentralt i høymiddelalderens kongeideologi sto tanken om at kongen var valgt av Gud, 

og alle måtte gi seg under ham på samme måte som de ga seg under Gud.. I de forgående 

kapitler har det blitt vist at kongens posisjon på toppen av samfunnshierarkiet ble uttrykt i 

myntene, seglene og monumentalbygningene. Bruken av kronen i myntene og seglene 

uttrykker at kongen er valgt av Gud, og videre at dette valget gjør at han er samfunnets 

ubestridte topp- kun svar skyldig til Gud selv. Monumentalbygningene er en fysisk markering 

av denne stillingen. Kun kongen hadde ressurser til å reise så mange borger og kirker og det 

må regnes som svært sannsynlig at kongemakten ga klart uttrykk for at det var de som sto bak 

prakten gjennom å innlemme herskersymboler i kirkenes og borgenes dekor. Bruken av dekor 

på bygningene vil jeg komme tilbake til straks.  

Svært interessant er bruken av kronen på myntene og seglene i perioden før 1247. 

Både i Kongespeilet og Håkon Håkonssons saga understrekes det at kongen er utnevnt av 

Gud, og at kirken ikke har rett på gjenytelser fra kongen for å gjennomføre kroningen. Når 

Håkon tar i bruk kronen som mynt- og seglbilde før kroningen finner sted vitner dette om et 

ønske fra kongemakten om å meddele befolkningen at kongen har sin kongeverdighet selv om 

noen kroning ikke har funnet sted.  

I seglene er det ikke bare kronen som uttrykker kongens overhøyhet, også tronen eller 

høysetet markerer dette. Høysetet hadde en sentral plass i hyllingsseremonien, og viste at 

kongen ikke bare var valgt av Gud, men også at hans stilling var anerkjent av tingmennene. 
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Sett ut fra den vekt jeg har lagt på kongen som valgt av Gud, kan det virke som en motsigelse 

å hevde at det var viktig å vise at kongen var hyllet av tingmennene, men kongemakten har 

sannsynligvis ønsket å formidle at deres posisjon også var anerkjent av tingmennene. 

 Avbildningen av kongen med rikseplet kan også ha bidratt til å understreke kongens 

opphøyde posisjon i samfunnet. Jeg har diskutert om bruken av rikseplet kan settes i 

sammenheng med Kongespeilets omtale av kongen som eier av landet, man fordi forfatteren 

av Kongespeilet er noe uklar når det gjelder dette spørsmålet blir det vanskelig å etablere en 

sterk sammenheng mellom bruken av dette symbolet og kongeideologien slik den er uttrykt i 

de skriftlige kildene. Uansett var rikseplet et symbol på kongens gudegitte makt og på hans 

stilling som Guds stedfortreder, ideer som kan knyttes direkte opp mot Kongespeilets og 

Håkon Håkonssons sagas framstilling av kongen. 

Gjennom andre typer segl ble derimot kongens herredømme over visse områder 

uttrykt. Herredømmet over Jämtland og Orkenøyene ble markert i seglene ved at riksvåpenet 

ble avbildet i disse områdenes lagtingssegl. Også monumentalbygningene skulle vise at 

kongen hadde herredømme over et område. Mjøskastellet, Valdisholm, og Dynge er alle 

eksempler på dette. I denne oppgaven har jeg konsentrert meg om monumentalbygningene i 

stein, men det kan ikke utelukkes at trebygninger, som de gårdene som omtales i Håkon 

Håkonssons saga, ble bygget på en måte som gjorde at de klart skilte seg ut fra den øvrige 

bebyggelsen i området. At disse bygningene kan ha uttrykt kongens makt og hans 

herredømme over området er mulig, men sannsynligvis gjorde de ikke dette i samme grad 

som steinbygningene. 

Jeg har flere ganger understreket av Guds valg av kongen medførte at han måtte vise 

ydmykelse og underkastelse til Gud. Bruken av korset på myntene og i seglene (på rikseplet) 

framhevet den kristne herskeren. Blant seglene er det først og fremst Mariakirkens 

domkapittelsegl som viser den kristne og fromme konge. At man valgte å vise kongen som 

kirkebyggherre/donator på seglene bidrar til å vise hvor viktig de kirkelige byggarbeidene var. 

Ved å bygge kirker fremmet kongene Kristendommen, de levde opp til kravet til en rex iustius 

ved å vise ydmykhet for Gud og sannsynligvis bidro kirkebyggingen til et godt forhold til 

kirkens menn. Jeg har argumentert for at kongen gjennom å innlemme herskersymboler, som 

for eksempel riksløven i kirkenes dekor ønsket å markere for betrakteren at det var han som 

sto bak prakten. På denne måten var det ikke bare den fromme kongen som sto fram for sine 

undersåtter, men også den mektige og ressurssterke hersker. Bruken av korset og den aktive 

rolle kongene spilte i kirkebyggingen viser tydelig at kongen ønsket å framstå som en rex 

iustus for sine undersåtter.  
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Løven opptrer i myntene, seglene og også som dekor på monumentalbygningene. 

Håkon Magnusson beordret sågar at alle gjestgiverier under hans beskyttelse skulle utstyres 

med hans merke, det vil si med riksløven. Løvens egenskaper er langt på vei de samme 

egenskaper som en rex iustus måtte ha, og bruken av løven kan dermed ses som et forsøk på å 

uttrykke ovenfor folket at kongen hadde disse egenskapene. Løven var også et symbol på 

Kristus, og igjen ser vi den nære koblingen mellom konge og religion. Løven var et svært 

anvendelig symbol, det kunne sette skrekk i motstandere, men samtidig vise den medlidende 

konge. Dette er som nevnt en dualitet som uttrykkes i en av Håkon Håkonsson seglomskrifter. 

En forutsetning for at kongen skulle vise medlidenhet var at man var rettferdig, men andre ord 

at man holdt seg til de lover som var gitt av Gud og av kongen.  

Konges rolle som dommer og lovgiver kommer klart til uttrykk i seglene, men ikke i 

myntene og monumentalbygningene. Muligens kan kongens trone i Håkonshallen i Bergen 

ses som kongens dommersete, men i og med at kongen sjelden eller aldri utførte plikten som 

dommer personlig blir nok dette en overtolkning av materialet. 

I løpet av høymiddelalderen etableres arvekongedømmet, og i seglene og myntene 

uttrykkes ideen om at kun én kan være konge tydelig. Hertug Håkon får rett til å slå mynt, og 

han har også sitt eget segl, men ved hjelp av symbolbruken understrekes det at han ikke er 

rikets viktigste mann. Først og fremst er dette uttrykt ved at hertugen ikke har krone, med 

rosediadem. Videre er det indikert i seglene ved at riksløven i hertugens segl mangler krone 

og øks, eller at den mangler krone. Hvor reelt dette skillet faktisk var har blitt diskutert av 

Blom som konkluderer med at Norge mot slutten av 1200-tallet var et samkongedømme, og 

ikke et enekongedømme. Skillet mellom konge og hertug som kommer fram i seglene og 

myntene er derfor meget interessant fordi det viser at kongemakten fortsatte å uttrykke 

kongeideologien til tross for at de realpolitiske forholdene ser til å ha brutt med idealet om 

enekongedømme. Det er derimot svært vanskelig å se at dette skillet også kom til uttrykk i 

monumentalbygningene. Det er svært sannsynlig at hertug Håkon startet å oppføre flere av 

sine monumentalbygninger mens Eirik fortsatt var konge, og på bakgrunn av det tilgjengelige 

kildematerialet er det ingen ting som tilsier at kongen forsøkte å hindre hertugen i dette. 

Teoretisk sett kunne dermed hertugen gjennom monumentalbygningene markere at han hadde 

større ressurser til rådighet enn kongen. Spørsmålet er om dette var en reell problemstilling, 

det ser ikke ut til at brødrene hadde store uoverensstemmelser, eller at hertugen søkte å vinne 

kongemakten på bekostning av sin bror.   

Så langt har jeg stort sett konsentrert meg om hvordan myntene, seglene og 

monumentalbygningene kan ses som et uttrykk for rex iustus- ideologien, men i innledningen 
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ble det også påpekt at det i de skriftlige kildene blir lagt vekt på at kongen skal være en høvisk 

idealhersker. Også denne delen av kongsideologien mener jeg det er mulig å finne uttrykt i 

alle de tre kildegruppene, om enn ikke så tydelig og konsekvent som rex iustus- ideologien. I 

min behandling av myntene trakk jeg fram Bengtssons teori om at det var det smilende, 

høviske hersker som ble framstilt i myntene. Det er mulig at kongen ble avbildet som en 

smilende og vennlig hersker på sine mynter for å unngå at hans undersåtter fikk så stor age for 

ham at de ikke tørte å meddele ham de ting som var av interesse for ham og hans rike. En 

annen mulighet er at kongen ønsket å framstå som den høviske idealhersker. Ser vi på bruken 

av rytterbildet i seglene er nok dette den mest troverdige forklaringen. I seglene står kongen 

fram som ridder, det vil si som en modig kriger, den mest høviske av alle menn og som en 

beskytter av de svake i samfunnet. Kongens store steinhaller var sentrum for det høviske liv, 

og hadde en sentral plass i kroninger og andre feiringer. Hellen må ha stått som et symbol på 

den høviske eliten, og kongen var lederen av denne eliten. I seglene framstilles kongen som 

ridder, og jeg vurdert disse avbildningene opp mot høymiddelalderens ridderideal. 

Ridderidealet er langt på det samme som det høviske idealet, men i ridderidealet legges det 

også vekt på at man skal være en sterk kriger og beskytte de svake i samfunnet. Samtlige av 

kongene i perioden framstilles som ryttere/riddere på sine segl. 

Denne sammenligningen av de tre kildegruppene viser at de alle, på en eller annen 

måte propaganderer kongeideologien. Enkelte deler av ideologien finner vi kun én eller to av 

kildegruppene, men de mest sentrale deler av kongeideologien finner vi uttrykt i samtlige 

kildegrupper: Kongen posisjon på toppen av samfunnshierarkiet, kongen som en kristen og 

from hersker og kongen som den høviske idealhersker.  

Selv om kongeideologien blir uttrykt i alle de tre kildegruppene er det en forutsetning 

for at de hadde en viss spredning hvis vi skal kunne vurdere bruken av mynter, segl og 

monumentalbygninger som medium for propaganda. I oppgaven har jeg ikke bare vurdert 

hvordan de ulike kildegruppene kan ha uttrykt kongeideologien, jeg har også sett på hvilke 

muligheter folk faktisk hadde til å se objektene. Myntene var i bruk over hele landet, om enn 

mer i byene enn på landsbygda. At de fleste av middelalderens mennesker på et eller annet 

tidspunkt fikk sett kongens mynt regner jeg som svært sannsynlig. Seglenes spredning er 

derimot mer uviss, det bevarte diplommaterialet indikerer at et svært lavt antall diplomer (og 

segl) ble utstedt av kongemakten. Tatt i betraktning det store antall diplomer som har gått tapt, 

og diplomenes inscriptio vil jeg hevde at seglene ble spredd i et langt større omfang enn det 

de bevarte diplommaterialet indikerer. Det ser også ut til at det har vært en sterk økning i 

bruken av diplomer og segl gjennom hele perioden. Monumentalbygningene var stort sett 
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lokalisert i byene, men også på landsbygda langs travle handelsveier. Disse 

monumentalbugningene må ha gjort et dypt inntrykk på de som betraktet dem, og selv de som 

aldri fikk sett dem personlig hadde nok hørt historier om kongens storverk. Kort oppsummert 

mener jeg myntene, seglene og monumentalbygningen representerte tre av de best egnede 

medium for propagandering av kongeideologien- blant annet var de langt bedre egnet enn 

bøker som Kongespeilet og Håkon Håkonssons saga som kun nådde et lite publikum. 

 I innledningen til denne oppgaven ble det presisert at jeg ville forsøke en 

interdisiplinær framgangsmåte. Håpet var at dette skulle gjøre det mulig å gi en ny 

innfallsvinkel til debatten omkring kongeideologien i middelalderen. Etter min mening har jeg 

delvis lyktes med dette: Jeg har trukket inn kildegrupper som sjelden eller aldri har vært 

inkludert i studiet av høymiddelalderens kongeideologi og vist hvordan disse kildegruppene 

kan ha vært medium som var langt mer tilgjengelig enn verker som Kongespeilet og Håkon 

Håkonssons saga. På den annen side har mangelen på en solid metodologisk og teoretisk 

plattform har gjort arbeidet med oppgaven svært vanskelig. De tolkninger som har blitt gjort i 

denne oppgaven blir ofte lettvektere når de settes opp mot tradisjonelle tolkninger som er 

tuftet på en lang forskningstradisjon og som er solid forankring i en teoretisk-  og 

metodologisk plattform. Utfordringen har dermed blitt å unngå å akseptere disse tolkningene 

framfor ens egne og dermed ikke oppnå målet: En ny innfallsvinkel og en re- evaluering av 

kildenes utsagnskraft. Etter min mening fører en interdisiplinær tilnærming til materialet til en 

mangel på dybde, i hvert fall om rammen for forskningen er en mastergradsavhandling. Jeg 

skulle gjerne sett at denne oppgaven hadde en større dybde, men målet har hele veien vært å 

presentere nye tolkninger, og en nytt syn på de ulike kildegruppene. Mitt håp er derfor at 

denne oppgaven vil kunne fungere som et eksempel på hvordan interdisiplinær forskning kan 

bidra til å skape nye problemstillinger, og til å ta i bruk kildemateriale som ikke har blitt 

innlemmet i tidligere diskusjoner. 
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Figur 1. Brakteat fra Håkon Håkonsson (1217-1263). Kronet hode i profil (Skaare 1995a:72).  

 

 

 
Figur 2. Brakteat fra Håkon Håkonsson (1217-1263). Løve (Skaare 1995a:72).  

 

 

 
Figur 3. Penning fra Magnus Håkonsson (1263-1280). Kronet brystbilde en face på adversen, 

kors på reversen (Skaare 1995a:75).  

 

 

 
Figur 4. Penning fra Eirik Magnusson (1280-1299). Kronet brystbilde en face på adversen, 

kors på reversen (Skaare 1995b:28).  
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Figur 5. Penning fra Eirik Magnusson (1280-1299). Riksløven på adversen og kors på 

reversen (Skaare 1995a:78).  

 

 

 
Figur 6. Penning fra hertug Håkon (1280-1299). Brystbilde med rosediadem på adversen og 

kors på reversen (Skaare 1995b:29). 

 

 
Figur 7. Segl tilhørende Håkon Håkonsson (1217-1263). Størrelse 93mm (Brinchmann 

1924:2/ pl.III).  
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Figur 8. Segl tilhørende  Magnus Håkonsson (1263-1280). Størrelse ikke oppgitt 

(Brinchmann 1924: pl. VI). 

 

 
Figur 9. Frostatingsseglet (ca. 1276). Størrelse 70mm (Trætteberg 1967:50). 

 
Figur 10. Segl tilhørende Eirik Magnusson (1280-1299). Størrelse(r) 91mm og 94mm 

(Brinchmann 1924:5/pl. VII). 
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Figur 11. Segl tilhørende Eirik Magnusson (1280-1299). Størrelse 105mm (Brinchmann 

1924:6/pl.IX). 

 

 
Figur 12. Segl tilhørende hertug Håkon (1280-1299). Størrelse 84mm (Brinchmann 

1924:10/pl. XI). 
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Figur 13. Segl tilhørende Håkon Magnusson (1299-1319). Størrelse 105mm (Brinchmann 

1924:XII). 

 

 
Figur 14. Segl tilhørende Mariakirken domkapitelsegl. Størrelse ikke oppgitt (Horgen 

1997:143).
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