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Sammendrag 
Denne oppgaven er en sammenlikning av de to øysamfunnene Orknøyene og Færøyene i 

perioden 870-1195. Oppgaven tar utgangspunkt i tre ulike sagaer: Orkneyinga saga, 

Færeyinga saga og Heimskringla. Gjennom analysene av de tre sagaene får man et innblikk i 

den politiske kulturen som møter oss på Orknøyene og Færøyene. Hovedteorien gjennom 

oppgaven er at Orknøyene er et krigersamfunn og Færøyene et bondesamfunn. Oppgaven tar 

for seg likheter og forskjeller i den politiske kulturen vi ser gjennom analyser av ideologien, 

herskerbeskrivelsene, vennskapsrelasjoner, slektskap og bruken av oppfostring som man 

finner i sagaene. Gjennom disse analysene vil man kunne finne tendenser som viser hvilken 

samfunnsmodell de to øysamfunnene hører til under. Oppgaven setter spørsmåltegn ved 

bruken av vennskapstermen for alle områder knyttet til Norge i tidlig middelalder.  
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Forord 
Jeg ønsket å skrive en oppgave om forholdet mellom Norge og øysamfunnene i vest på grunn 

av min tilknytning til øyene. Min bestefar kom fra Shetland og slik ble min interesse for 

øysamfunnene vekket. 

 

Jeg vil takke veilederen min, Jón Viðar Sigurðsson. Uten din støtte og hjelp hadde ikke denne 

oppgaven blitt ferdig. Du har styrt meg i riktig retning når jeg har vært langt ute på viddene. 

Det har vært utrolig lærerikt og utviklende å få ta del i en liten del av ditt fagfelt. Din hjelp 

har rett og slett vært uvurderlig.  

 

I tillegg vil jeg takke min familie og korrekturleserne for hjelp.   
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1 Innledning. 
1.1 Problemstilling:  

I denne oppgaven vil jeg analysere den politiske kulturen på Orknøyene og Færøyene i 

perioden 870-1195. Tidsavgrensningen er satt slik fordi de første skriftlige kildene omtaler 

området fra ca. 870 og etter 1195 kommer man inn på skattlandsproblematikken, noe som er 

en masteroppgave i seg selv. Mitt ønske er å kunne bidra til et nytt fokus på denne perioden. 

Min hovedteori er at Orknøyene var et krigersamfunn og  Færøyene var et bondesamfunn. 

Jeg kommer til å fokusere på makteliten på Orknøyene og Færøyene for å se om det er 

forskjeller i hvordan høvdinger og jarler bygde opp sin makt og hvilke relasjoner de hadde til 

den norske makteliten. I tillegg vil jeg se på hvordan de ulike lokale elitene forholdt seg til 

hverandre på Færøyene og Orknøyene. Først vil jeg analysere herskerbeskrivelser og 

opphavsmyter knyttet til de ulike aktørene. Deretter vil jeg fokusere på vennskap og hvordan 

dette påvirket den politiske kulturen på øyene. Så vil jeg se på mågskap og slektskap som 

også er med på å påvirke den politiske kulturen, spesielt i forhold til eliten. Tilslutt vil jeg se 

på oppfostring med fokus på forskjellen mellom oppfostring og gisseltaking. Ved å analysere 

og sammenlikne sagaene som er skrevet om de to øysamfunnene, håper jeg på å finne 

tendenser som kan belyse den politiske kulturen og gi en forklaring på hvorfor Orknøyene 

var et krigersamfunn og Færøyene var et bondesamfunn. Helt til slutt i oppgaven vil jeg ta for 

meg om funnene gir et troverdig bilde av samfunnet på Færøyene og Orknøyene. 

 

For denne oppgaven er det viktig å definere hva som kjennetegner  politisk kultur og hva som 

kjennetegner et krigersamfunn og bondesamfunn. Politisk kultur handler i stor grad om 

utbredelsen av de verdinormene man finner i et samfunn. Disse verdinormene er ofte varige 

og de driver andre deler av samfunnet, f.eks. økonomien.1 Dermed ser man at politisk kultur 

er med på å påvirke alle deler av samfunnet. I perioden vi skal se på i denne oppgaven har vi 

ikke stater slik man er kjent med fra det moderne samfunnet. Derfor vil den politiske kulturen 

være en viktig forutsetning for hvordan et samfunn fungerer. Dette vil trolig være enda 

tydeligere i førkristne samfunn, da skrift gjerne forbindes med innføringen av 

kristendommen, kanskje spesielt for Nord-Europa. Disse underliggende mønstrene av 

																																																								
1 Robert W. Jackman and Ross A. Miller, "A renaissance of political culture? (possible links 
between politics and economic culture)," American Journal of Political Science 40, no. 3 
(1996), 632-659.  
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verdier, normer og ideer vil være en det som bygger opp den politiske kulturen.2 I vikingtiden 

vil dette i stor grad dreie seg om vennskap og gavegivning. Gjennom vennskap skapte man 

allianser som fikk store konsekvenser for hvordan samfunnet utviklet seg. Derfor er det viktig 

å se den politiske kulturen som et begrep hvor man fokuserer på hele samfunnet, ikke bare 

det politiske eller det økonomiske.  

 

Et krigersamfunn vil etter min mening være forbundet med krigerkultur, noe vikingtiden ofte 

forbindes med. Historikeren Edward James definerer et krigersamfunn som ".. a society in 

which there is no clear distinction between soldier and civilian, nor between military officer 

and government official; where the head of the state is also commander-in-chief of the army, 

where all adult free men have the right to carry weapons; where a certain group or class of 

people (normally aristocracy) is expected by reason of birth, to participate in the army; where 

the education of the young thus often involves a military element; where the symbolism of 

warfare is prominent in official and private life, and the warlike and heroic virtues are 

glorified; and where warfare is a predominant government expenditure and/or a major source 

of economic profit."3 Denne definisjonen viser hvordan krigerkulten påvirker alle deler av 

samfunnet. Jeg har valgt å støtte meg på denne definisjonen når jeg diskuterer krigersamfunn 

gjennom oppgaven. 

 

Et bondesamfunn vil være preget av andre idealer og verdier enn et krigersamfunn. Der et 

krigersamfunn er opptatt av ære, berømmelse og rikdom vil et bondesamfunn være opptatt av 

å bygge ressursbaser og beskytte disse ressursene. Et bondesamfunn trenger ikke 

nødvendigvis å være fredelig, da kamp om ressurser er noe som selv i dag skaper konflikter 

mellom individer, grupper og land. Forskjellen ligger i at et krigersamfunn har en annen 

ideologi og verdisett enn det et bondesamfunn har. Mens man i et krigersamfunn er mer 

opptatt av verdier knyttet til en kriger, vil man i et bondesamfunn være opptatt av å beskytte 
																																																								
2 Ronald P. Formisano, "The Concept of Political Culture," Journal of Interdisciplinary 
History 31, no. 3 (2001), 393-426. 
3 Edward James, "The militarisation of Roman society, 400 - 700," i Military aspects of 
Scandinavian society in a European perspective, AD 1-1300 : papers from an international 
research seminar at the Danish National Museum, Copenhagen, 2-4 May 1996. Publications 
from the National Museum, Studies in archaeology & history, red. Anne Nørgård Jørgensen 
og  Birthe L. Clausen (Copenhagen: The National Museum, 1997), 19. Se også: Philippe 
Contamine, War in the Middle Ages  (Oxford: Blackwell, 1984), 49, 73; Guy Halsall, 
Warfare and society in the barbarian West, 450-900, Warfare and history (London: 
Routledge, 2003), 31; Jón Viðar Sigurðsson, Det norrøne samfunnet  (Norge: Pax Forlag 
2008), 48. 
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og videreutvikle de ressursene man har tilgang til. Et bondesamfunn vil være mer bundet til 

jordbruk, da matressurser krever stell og tid.4 Begrepet ære ville ikke nødvendigvis vært 

knyttet til berømmelse og krigerevner, men trolig knyttet til ressurstilgang og hvordan man 

klarte å beskytte disse ressursene. Ble ressursene angrepet ville dette kunne få konsekvenser 

for æren til innehaveren av disse ressursene, hvis eieren ikke klarte å forsvare sin eiendom. 

Jordbruk vil derfor ha størst fokus i et bondesamfunn. Egenskaper knyttet til et 

bondesamfunn vil være lojalitet, samarbeid, evnen til å beskytte sine ressurser, men styrke vil 

også være viktig. I et bondesamfunn vil nettopp samarbeid og felleskap være noe av det 

viktigste man har. Gjennom samarbeid vil man kunne utnytte de ressursene man har, men 

man vil også kunne beskytte sine ressurser.5 I et jordbrukssamfunn må man produsere noe for 

å ha muligheten til å skaffe seg rikdom. 

 

Jeg mener at man ikke kan ha et krigersamfunn uten jordbruk. Uten tilgang til mat ville ikke 

samfunnet overlevd. Vikingtokt kan også ha vært noe man bedrev om sommeren, mens man 

var hjemme om vinteren, slik at man kunne bedrive annen virksomhet ellers i året.6 Dette er 

noe sagaene også gir inntrykk av.7 Dermed kan det ha vært en betydelig mengde som holdt 

seg hjemme og som bedrev jordbruk. En slik voldsmonopolisering ville sørget for en mer 

stabil hverdag hjemme, selv om sagaene forteller om stadige angrep på lokalbefolkningen. 

Ved å monopolisere volden skapte man også muligheter for de det ikke var plass til på 

gårdene. Det ville også ha gitt de som ble igjen, bedre livsvilkår. Har man færre som 

konkurrerer om de samme ressursene blir samfunnet mer stabilt. Et bondesamfunn vil være 

preget av sykluser knyttet til jordbruk. Bonden må være tilstede for å sørge for at korn blir 

sådd, dyr melket eller slaktet og bonden må høste det han har sådd. I vikingtiden mener jeg at 

man hadde et stort behov for begge disse samfunnstypene, men at det ideologiske grunnlaget 

trolig var annerledes. Krigersamfunnet skaffet rikdom og ressurser til bondesamfunnet og den 

sistnevnte skaffet mat og andre bruksressurser til krigersamfunnet. På grunn av denne 

påvirkningen mener jeg at vikingtiden var preget av ett samarbeid mellom de to ulike 

samfunnene, og at bondesamfunnet kan ha vært preget av krigersamfunnets idealer. Det vil 

																																																								
4	Jón Viðar Sigurðsson, 2008, 22.	
5	Ibid., 20.	
6 Ibid., 37. 
7 Snorre Sturluson, Snorres kongesagaer, overs. Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip 
(Norge: Gyldendal Norsk Forlag AS 2003); "Orkneyinga saga. The history of the Earls of 
Orkney," red. (England: Penguin books, 1981; reprint, 1981), 41, 61.	
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derfor være interessant å se på om de to øysamfunnene har elementer fra begge 

samfunnstypene, eller om de faller inn i en av kategoriene.  

 

1.2 Historisk bakgrunn. 

Perioden 870-1195 er en periode preget av ekspansjon for den norske kongemakten, og for 

meg vil det være interessant å finne ut hvilken innflytelse de norske kongene hadde på øyene 

i vest. Vikingene tok i denne perioden kontrollen over Orknøyene, Shetland, Færøyene.8  

Forskere har antatt at Orknøyene og Shetland har mottatt besøk fra vikinger på tokt tidligere 

enn 800, men det er vanskelig å bevise dette. Alex Woolf mener at Shetland trolig har 

opplevd tokt, men også bosetning før den offisielle starten i 793. Han mener også at det er lite 

trolig at en invasjon av Orknøyene ville skjedd uten at det ville blitt nedskrevet i krønikerne, 

på grunn av at Orknøyene var et viktig territorium tett opp mot Skottland.9 Dette er et syn jeg 

er enig i. Shetland, som ligger med kort avstand til Norge, fikk trolig besøk før 800, mens 

Orknøyene, med sin beliggenhet, trolig ville vært nevnt i kildene ved en eventuell 

overtakelse. Den tidlige utvandringen kan ha hatt utspring i konflikter med de norske 

kongene. Øyene i vest ble også brukt som startpunkt for vikingtokt mot Storbritannia og 

Irland.10 Den norske kongemakten fortsatte gjennom perioden 870-1195 å utøve makt over 

øyene, med varierende hell. Konflikter mellom ulike grupperinger og ulike kongsemner i 

Norge kan ha vært en medvirkende årsak til øyenes selvstendige status.  

 

Man regner med at norske kongers herredømme over Orknøyene og Shetland begynte med 

Harald Hårfagre rundt 900. Han ga Orknøyene og Shetland til sin gode venn Ragnvald 

Mørejarl, som ga den videre til sin bror Sigurd.11 Historia Norwegiae gir oss en annen 

tolkning av denne hendelsen. Her skal slektninger av Ragnvald ha kommet til øyene, 

fordrevet pikterne som bodde der og tatt kontroll over øyene.12 Denne kilden nevner så at 

øyene fortsatt ble kontrollert av etterkommerne til disse mennene, og at øyene betalte skatt til 

																																																								
8 Jón Viðar Sigurðsson, 2008, 102.  
9 Alex Woolf, From Pictland to Alba 789-1070  (Edingburgh: Edingburgh University Press 
Ltd, 2007; repr., 2011), 43. 
10 Richard Oram og Frederik Pedersen Angelo Forte, Viking Empires  (United States of 

America: Cambridge University Press, 2005), 265. 
11 Jón Viðar Sigurðsson, 2008, 105. 
12 Carl Phelpstead, A History of Norway and the passion and miracles of the Blessed Óláfr, 

vol. vol. 13, Text series (Viking Society for Northern Research) (London: Viking Society 
for Northern Research, University College London, 2001), 8.  
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kongen av Norge.13 Dermed var den norske kongemaktens ekspansjon begynt, med 

varierende styrke avhengig av hvem som satt med makten. Spesielt perioden 1130-1240 var 

preget av konflikter mellom rivaliserende kongsemner i Norge.14 Dette kan ha vært en viktig 

årsak til øyenes tidlige selvstyre. Først i 1195, da kong Sverre hadde makten i Norge, kom 

Orknøyene under sterkere kontroll og Shetland ble plassert direkte under den norske 

kongen.15 Dette skjedde etter at jarlen på Orknøyene hadde støttet Sverres motstander, Sigurd 

Magnusson, og tapt.16  Kong Sverre etablerte sysselmenn på Orknøyene for å styrke 

overherredømmet og sørget for at Shetland kom under direkte norsk styre.17 Fra dette 

tidspunktet kan man anta at kongene utøvde sterkere kontroll over øyene.  

 

Færøyene antas å ha blitt kolonisert av norske vikinger rundt 800.18 Den første bosetningen 

skal ha skjedd frivillig.19 Harald Hårfagre blir også i Færeyinga saga trukket frem som en 

årsak til at mange senere bosatte seg på Færøyene. Etter at Harald Hårfagre hadde kommet til 

makten, flyktet mange av hans motstandere ut til øyene. Disse mennene brukte øyene som 

base for angrep på Norge. Kong Harald skal ha reist ut og underkastet seg både øyene og 

deres beboere.20 Dette perspektivet er også noe som går igjen i alle sagaene.21 Hans Jacob 

Debes trekker frem andre kilder som viser at Færøyene trolig har hatt bosetning, trolig av irsk 

avstamming, også før vikingenes ankomst.22 Alternative startpunkt for bosetningen er noe vi 

																																																								
13 Ibid., 9. 
14 Jón Viðar Sigurðsson, 2008, 103. 
15 Steinar Imsen, "Chapter 1: Introduction," i The Norwegian domination and the Norse 

World c.1100-c.1400, red. Steinar Imsen, Rostra books - Trondheim studies in history 
(Trondheim: Tapir Academic Press, 2010), 23. 

16 Barbara E. Crawford, The Northern Earldoms. Orkney and Caithness from AD 870 to 1470  
(Great Britain: John Donald, 2013), 244. 

17 Knut Helle, "The position of the Fareoes and other "tributary lands" in the medieval 
Norwegian dominion," i Viking and Norse in the North Atlantic. Selected Papers from the 
Proceedings og the Fourteenth Viking Congress, Torshavn, 19-30 July 2001, red. Andras 
Mortensen og Símun V. Arge (Torshavn: Føroya Fórðskaparfelag, 2005), 14.  

18 Símun V. Arge, Kevin J. Edwards Guðrún Sveinbjarnardottír, og  Paul C. Buckland, 
"Viking and Medieval Settlement in the Faroes: People, Place and Environment," Human 
Ecology 33, no. No 5, Oktober (2005)  

19 Niels Winther, Færøenes Oltidshistorie  (Kjøbenhavn: K. Schønberg, Thieles Bogtrykkeri, 
1875; repr., 1985 av Emil Thomsen, Tórshavn), 74. 

20 Ibid., 86. 
21 Snorre Sturluson, 2003; "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney."; "Sagaen 

om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  i Udvalgte sagaer, red. 
(Kristiania: H.Aschehoug & Co, 1901). 

22	Hans Jacob Debes, "Færøerne og Norge : en tusindårig forbindelses begyndelse, forløb og 
afslutning," Historisk tidsskrift (Oslo : trykt utg.). 74(1995)	
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finner for både Færøyene og Orknøyene. På grunn av dette må vi være kritiske til den 

informasjonen sagaene gir oss i forhold til begynnelsen av perioden.   

 

1.3 Historiografi: 

Det er ikke tidligere gjort en sammenlikning av Orknøyene og Færøyene i perioden 870-

1195. På grunn av dette vil min historiografi kun inneholde faglitteratur om hver enkelt øy. 

Det er heller ikke skrevet noe om den politiske kulturen på de to øysamfunnene. Derfor vil 

mitt bidrag kunne gi ny kunnskap om emnet.  

 

William P.L. Thompson er en som har skrevet om Orknøyene. Hans bok, History of Orkney 

fra 1987, tar for seg historien til Orknøyene. En annen forsker som også har skrevet om 

Orknøyene er Per Sveaas Andersen. Han har skrevet Viking of the West: the expansion of 

Norway in the early Middle Ages, en bok fra 1971. Barbara E. Crawford har forsket og 

skrevet mye om Orknøyene. Hun har drevet med denne forskningen siden 1980-tallet og det 

nyeste og viktigste bidraget for denne oppgaven kom i boken: The Northern Earldoms. 

Orkney and Caithness from AD 870 to 1470, fra 2013. Denne boken er en videreutvikling av 

hennes tanker og ideer rundt den politiske utviklingen på Orknøyene og gir et godt innblikk i 

de prosessene som foregår på øysamfunnet.  

 

Knut Helle har i sin artikkel The position of the Faeroes and other ”tributary lands” in the 

medieval Norwegian dominion tatt for seg noe av den tidlige perioden, spesielt på Færøyene. 

Et annet bidrag som delvis kommer inn på den siste delen av min periode er boken The 

Norwegian Domination and the Norse World c. 1100 – c. 1400, redigert av Steinar Imsen og 

utgitt i 2010. I denne boken har flere forskere bidratt med artikler om forholdet mellom 

Norge og de ulike øysamfunnene i det norske samveldet. Mange historikere har fokusert på 

skattlandproblematikken som foregår i perioden etter 1195. Randi Bjørshol Wærdahl har 

skrevet boken The incorporation and integration of the king’s tributary lands into the 

Norwegian realm, c 1195-1397, som handler om skattlandsproblematikken. Tematikken for 

hennes bok er riktignok utenfor min oppgave, men den er likevel aktuell, da hun i første 

kapittel kommer inn på den tidlige perioden for både Færøyene og Orknøyene.  

 

Når det gjelder Færøyene er det skrevet noe om øysamfunnets tidlige historie. Blant annet 

skrev Niels Winther om Færøyenes historie allerede i 1875. Et annet viktig bidrag til 

historiografien er Peter Foote’s bok Aurvandilstá. Norse Studies, fra 1984. Foote tar for seg 
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kildekritikk og tolkninger av de ulike karakterenes motiver i Færeyinga saga. Blant annet 

stiller han spørsmål ved den islandske forfatterens kunnskap om øysamfunnet, da man ikke 

hadde skaldekvad slik man ofte finner i de andre sagaene. 23 Denne boken har gitt meg innsikt 

i hvilke utfordringer Færeyinga saga kan gi i forhold til kildekritikk. Et annet viktig bidrag 

han har skrevet er artikkelen On Legal terms in Færeyinga saga fra 1970. Hans Jacob Debes 

er en historiker som har skrevet en del om Færøyenes tidlige historie. Artikkelen Færøene og 

Norge: en tusindårig forbindelses begyndelse, forløb og afslutning fra 1995 tar for seg den 

tidlige historien. Debes har også skrevet et tre-binds verk om øysamfunnet, Føroya søga Bind 

I-III, hvorav det første handler om den tidlige perioden. Færøyenes historiografi er i stor grad 

preget av arkeologiske funn kontra skriftlige kilder. Flere arkeologer har skrevet om temaet, 

den viktigste for min oppgave har vært Simún Arge. Derfor vil min masteroppgave tilføre 

mer kunnskap om denne perioden, med fokus på den politiske kulturen vi møter i sagaene.  

 

 De siste tiårene har middelalderforskningen i Norge fokusert på politisk kultur og vennskap. 

Jeg har valgt å ta for meg historiografien rundt politisk kultur, da politisk kultur er essensielt 

for å forstå tidlig middelalder. Dette fører til at deler av min historiografi kun går tilbake til 

1970-tallet. Norsk middelalderforskning har i de siste tiår gått i en bestemt retning. Denne 

retningen har blitt kalt antropologi og ble introdusert på 70-tallet av Clifford Geertz, som en 

modell for historisk forskning.24 Den antropologiske vendingen har siden utviklet 

undergrupper, deriblant en rettsantropologisk retning, som har vunnet innpass i europeisk 

middelalderforskning, noe som igjen har influert norsk middelalderforskning de senere 

årene.25 Knut Helle, en kritiker av denne retningen, mener at denne vendingen ble introdusert 

i Norge gjennom Kåre Lunden og Knut Odner på 70-tallet.26 De støttet seg på den 

økonomiske antropologen Karl Polanyis oppfatning av økonomi. Polanyis mente at 

																																																								
23 Peter Foote, Aurvandilstá : Norse studies, vol. 2, The Viking collection (Odense: Odense 
University Press, 1984), 174. 
24 Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to 
the Postmodern Challenge  (United States of America: Wesleyan University Press, 2005), 
104. 
25 Kim Esmark og Lars Hermanson Hans Jacob Orning, Det rettsantropologiske perspektivet 
innenfor europeisk middelalderhistorie, red. Kim Esmark og Lars Hermanson Hans Jacob 
Orning, 2. opplag utg., Gaver, ritualer, konflikter. Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk 
middelalderhistorie (Fagbokforlaget, 2010; repr., 2014), 5. 
26 Knut Helle, "Den primitivistiske vendingen i norsk historisk middelalderforskning," 
Historisk tidsskrift 75 04(2009) 573 
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økonomien i et førstatlig samfunn viste seg i samhandling med andre og var styrt av andre 

verdier enn profitt.27 Dette synet er fortsatt aktuelt i dagens middelalderforskning. 

 

Rettsantropologi deler antropologiens syn på at middelaldersamfunnet er fundamentalt 

forskjellig fra vårt samfunn og som også fokuser på å se på politikk i lys av samfunnets 

kultur. Hovedsakelig går rettsantropologien ut på at man ikke kan studere rett, konflikt og 

sosial orden kun ut fra et juridisk eller institusjonelt perspektiv, men at disse prosessene må 

tolkes basert på den sosiale konteksten.28 Denne ideen er en videreføring av Polyanis syn på 

økonomi. I Norge har dette synet blitt videreført av forskere som Sverre Bagge, Jón Viðar 

Sigurðsson, Hans Jacob Orning, Lars Ivar Hansen og Lars Hermansson.29 Man har fortsatt 

fokus på relasjoner mellom de ulike aktørene og hvordan gaveutveksling var med på å styrke 

allianser mellom aktører. Jan Eivind Myhre trekker frem debatten mellom Knut Helle og 

Hans Jacob Orning, hvor Helle mener i at historikere som har et rettsantropologisk perspektiv 

lener seg for mye på tanken om en økonomi som består av gavebytte og redistribusjon. Han 

mener at et rettsantropologisk syn har ført til at man ikke har fokusert på at man kan finne en 

form for stat i tidlig middelalder, og at man også har hatt en form for markedsøkonomi. 

Orning mener derimot at Helle forutsetter at et samfunn bare fungerer når man har en stat, 

mens det i middelalderen fantes andre måter å organisere et samfunn på, som også ville skapt 

ro og orden på slik et statsapparat ville gjort.30 Uavhengig av om man er enige i tolkningene 

av norsk middelalder så har rettsantropologiens tankegang i stor grad åpnet opp for nye 

tolkninger av middelalderens kilder.  

 

1.4 Kilder og metode 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i tre sagaer som kilder. Disse sagaene er Færeyinga saga, 

Orkneyinga saga og Heimskringla. Det første kapittelet av Sverres saga vil også være aktuelt 

fordi den dreier seg om Sverres liv på Færøyene. Utfordringen i denne oppgaven vil ligge i 

hvilken vekt jeg kan legge på de hendelsene sagaene nevner om forholdet mellom makteliten 

lokalt og forholdet til de ulike norske kongene. Sagaer som kilder er spesielt utfordrende, da 

de ofte er skrevet ned en god stund etter hendelsene de beskriver. Dette gjør at man kan sette 

																																																								
27 Ibid. 574. 
28 Hans Jacob Orning, 2010, 6.  
29 Ibid., 31. 
30 Jan Eivind Myhre, Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer  (Oslo: Pax Forlag 
A/S, 2014). 22. 
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spørsmålstegn ved troverdigheten rundt de tidligste periodene de beskriver. Jeg vil nå ta for 

meg hver enkelt saga og belyse de kildekritiske utfordringene.  

 

Jeg har valgt å bruke Alexander Bugges oversettelse av Færeyinga saga fra 1901. Den tar for 

seg perioden mellom 800-1035.31 Peter Foote mener at sagaens tidsperiode er 980-1040, men 

da virker det ikke som han har inkludert den tidligste perioden av sagaen.32 Bugge forteller at 

sagaen har blitt stykket opp og at den har blitt omarbeidet på enkelte steder. Dette gjør at vi 

må være kritiske til det vi får framstilt. Bugge mener likevel at sagaen er av den bedre og mer 

pålitelige sorten, men selvfølgelig med enkelte tvilsomme punkter. Han nevner blant annet 

Olav Tryggvassons tale til Sigmund som et senere tillegg.33 Hans Jacob Debes er også av den 

oppfatning at Færeyinga saga ikke er en selvstendig skrevet saga, men basert på fragmenter 

fra Flateyjarbók og Olaf Tryggvassons saga.34 Dette gir oss en større utfordring enn ved 

bruken av de andre sagaene, da de andre trolig har vært et manuskript. En saga som er laget 

av deler fra andre sagaer kan være gjenstand for større uriktighet enn andre sagaer. Debes 

mener at disse fragmentene viser at det på et tidspunkt har eksistert en egen Færeyinga saga, 

men fordi sagaen vi har i dag bygger på to ulike sagaer, skaper dette utfordringer i forhold til 

troverdigheten.35 På grunn av dette er det vanskelig å sette sin lit til enkelthendelser.  

 

Bugge mener at sagaen ble skrevet ned på Island rundt 1210-1220. Han trekker frem at vi 

ikke vet mye om forfatteren, annet enn at han trolig kjente Færøyene godt basert på de 

skildringene han gir av naturen der.36 Her ser vi at sagaen er skrevet ned en god stund etter 

selve hendelsene. Rosalind Bonté trekker frem tidsforskjellen som en årsak til at vi ikke 

nødvendigvis kan stole på innholdet i sagaen, selv om den virker overbevisende.37 Dette er en 

utfordring vi møter i alle sagaer. De er ofte nedskrevet lenge etter hendelsene de omtaler. 

Sagaene blir i stor grad mindre troverdige når det er et stort tidsspenn mellom nedskrivning 

og hendelser. Peter Foote er blant dem som er meget skeptiske til innholdet i sagaen. Han 

mener det er tvilsomt om man kan finne noe i sagaen som vi kan bruke i historisk 

																																																								
31 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  VII.  
32 Foote, 1984, 174. 
33 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  IX. 
34 Debes, 1995, 32. 
35 Ibid., 33. 
36 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  X. 
37 Rosalind Bronté, "Conversion and Coercion: Religious change in the Faroe Islands," i 
Conversion and identity in the viking age, red. Ildar H. Garipzanov og  Rosalind Bronté, 
Medieval identities : socio-cultural spaces (Turnhout: Brepols, 2014), 103. 
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sammenheng på bakgrunn av at det er deler av sagaen som helt tydelig er fiksjon. Selv om 

han mener at sagaen er en tvilsom kilde, ser han heller ikke bort fra at forholdet mellom den 

norske kongemakten og Færøyene, samt lokale maktkamper kan være riktig fremstilt.38  

 

En av utfordringene med å bruke Færeyinga saga er at den bruker begreper som tilhører 

sagaforfatterens samtid, rundt 1200. Len er et eksempel på et begrep som ikke ble brukt i 

vikingtiden, men som dukket opp etter føydalismens påvirkning. Føydalismen gikk ut på at 

man sverget troskap til en lensherre i bytte mot jord. Dette skjedde ikke i Skandinavia i like 

stor grad som på det europeiske kontinent. Både i Danmark og Sverige fikk føydalismen 

større innpass enn i Norge, trolig på grunn av Norges geografi, da få store godseiendommer 

eksisterte. Peter Foote mener at dette begrepet tydelig stammer fra perioden forfatteren 

skriver i og at vi kun kan spekulere i hvor gammelt dette begrepet er.39 Også Hans Jacob 

Debes trekker frem uriktigheten av å bruke dette begrepet for denne perioden.40 Her ser vi en 

av utfordringene ved å bruke sagaer. De har noen ganger anakronistiske tendenser hvor 

forfatterens samtid preger fortiden. Dette gjør at vi ikke kan sette vår lit til innholdet i sagaen 

og at vi må sette spørsmålstegn ved de begreper som møter oss.  

 

Det Foote derimot trekker frem som troverdige begreper brukt av sagaforfatteren, er blant 

annet lagmann.41 Dette begrepet blir brukt om en mann, Gille, som kommer til Norge etter 

bud fra Olav Haraldsson, noe vi finner nedskrevet i både Færeyinga saga og Olav den 

helliges saga.42 Foote trekker den slutningen at Gille trolig fikk den tittelen fordi han mest 

sannsynlig hadde en slik stilling. Dermed blir begrepet trolig brukt riktig i dette tilfellet.43 

Når det gjelder andre begreper i teksten mener Foote at forfatteren av sagaen sannsynligvis 

har brukt en del norske lovtermer, fordi han kan har tenkt at lovtermene var de samme i 

Norge og på Færøyene. Foote understreker at dette blir vanskelig å bevise og at forfatteren 

mest sannsynlig har brukt en kombinasjon av norske og islandske lovtermer for å forklare 

																																																								
38 Foote, 1984, 174. 
39 Peter Foote "On Legal terms in Færeyinga saga," Fróðskaparrit 18(1970)159-175. 
40 Debes, 1995, 34. 
41 Foote, 1970, 163-364. 
42 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  71; Snorre 
Sturluson, 2003, 339. 
43 Foote, 1970, 163-164. 
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hendelsene på Færøyene.44 På grunn av dette ser man viktigheten av å ikke stole på tekstens 

innhold og begreper. Dette er en viktig tanke å ha i bakhode mens man analyserer sagaen.  

 

Når det gjelder Orkneyinga saga, som antas å ha blitt skrevet rundt 1200-tallet, har man de 

samme utfordringene til kildekritikk. Dette gjelder spesielt med hensyn til forholdet til 

Skottland, da man ikke har kilder som kan belyse hendelsene fra et skotsk perspektiv.45 

Sagaen forteller om jarlene og maktkampene mellom de ulike fraksjonene på øyene, men 

også om forholdet til ulike konger. Det som er spesielt for Orknøyene og Shetland er at øyene 

gjennom jarl Torfinn Sigurdsson fikk et forhold til både Norge og Skottland. Forholdet til 

Skottland er som nevnt tidligere vanskelig å bekrefte eller å stole fullstendig på, men jeg 

mener likevel at man kan trekke ut visse slutninger om relasjonene og måten nettverkene 

fungerte på. Sagaen er som andre sagaer skrevet med en hensikt, noe vi også må ta hensyn til 

når vi tolker sagaene. Orkneyinga saga trolig ble skrevet for å legitimere makten jarlene på 

Orknøyene hadde i perioden sagaen tar for seg.  

 

Det er viktig å tenke på de kildekritiske utfordringene man møter når man velger å bruke 

sagaer som kilde. En av utfordringene er at Orkneyinga saga ser ut til å ha brukt 

Heimskringla som kilde, men Heimskringla kan også ha brukt Orkneyinga saga som kilde, 

avhengig av hvilken saga som ble skrevet først. Dette fører til at partier i sagaene er relativt 

like og at vi får en utfordring, fordi vi ikke har andre kilder som kan bekrefte eller avkrefte 

hendelsene. Spesielt starten av de norske kongenes forhold til øysamfunnene er påfallende 

like i alle tre sagaer.  I perioden mellom 870-900 skal Harald Hårfagre, ifølge Orkneyinga 

saga, tatt kontrollen over Orknøyene og gitt den videre til sin venn Ragnvald Mørejarl, som 

så gav øyene videre til sin bror Sigurd.46 Dette var starten på en periode preget av vekslende 

lojaliteter og allianser. Ser man på det som er skrevet finner man store likheter:   

 

”Den gang falt Ivar, sønn til Ragnvald Mørejarl, og i vederlag gav kong Harald 

Ragnvald jarl Orknøyene og Hjaltland da han seilte østover igjen. Ragnvald gav 

																																																								
44 Ibid., 173. 
45 Woolf, 2007, 242.  
46 Ulike forskere har ulik datering på når Harald Hårfagre tok kontroll over øyene. Barbara E. 
Crawford mener 870 er en trolig datering for når Ragnvald Mørejarl og han bror Sigurd tok 
over øyene.  Jón Viðar Sigurdsson velger å ikke sette et spesifikt år for overtakelsen, men 
velger å sette overtakelsen til perioden omkring 900. Crawford, 2013, 92; Jón Viðar 
Sigurðsson, 2008, 105. 
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begge landene til sin bror Sigurd, og han ble igjen der vest, da kongen seilte østover. 

Kongen gav først Sigurd jarledømme.”47 

 

”In one of these battles Earl Rognvald’s son Ivar was killed. On his way back to 

Norway, King Harald gave Earl Rognvald Shetland and Orkney in compensation for 

his son, but Rognvald gave all the islands to his brother Sigurd, the forecastleman on 

King Harald’s ship. When the King sailed back east he gave Sigurd the title of earl 

and Sigurd stayed on the islands.”48 

 

Her ser man hvordan de to sagaene er veldig like i noen partier. Dette gir oss som sagt en 

utfordring, da man fort kan legge for stor lit til denne hendelsen i og med at to ulike sagaer 

forteller det samme.   

 

Den neste utfordringen ved bruk av Orkneyinga saga er at det først på 1000-tallet dukker opp 

andre kilder som bekrefter jarlenes eksistens og virksomhet. Dette fører til at den første delen 

av sagaen blir preget av et mytologisk opphav og hendelser som kan karakteriseres som 

myter. Uten andre kilder som bekrefter hendelsene blir det vanskelig å si noe konkret om 

disse hendelsene i seg selv. Likevel mener jeg at de forteller om en tendens i forholdet 

mellom Orknøyene og Norge, men også om hvilken politisk kultur som møter oss i denne 

perioden. På slutten av sagaen, rundt 1100-tallet, er det lettere å finne belegg for at de 

hendelsene som blir beskrevet faktisk har skjedd. Dermed blir kildegrunnlaget for denne 

perioden mye bedre. Man kan finne hendelser nedskrevet i krønikere fra Irland og Skottland, 

men også dokumenter av annet art.49 Desto nærmere man kommer tidspunktet for 

nedskrivingen av sagaene jo tryggere kan man være på sagaens innhold. Færeyinga saga har 

samme problem som den tidlige perioden i Orkneyinga saga. Den handler om en periode som 

ligger i en annen tidsepoken enn sagaens samtid. Dette i kombinasjon med få andre skriftlige 

kilder fra perioden gjør at innholdet i sagaen ikke kan bekreftes på noe vis. Likevel er det 

trolig at forfatteren har måttet forholde seg til mennesker som hadde hørt disse historiene før 

																																																								
47 Snorre Sturluson, 2003, 63. 
48 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  27. 
49 Woolf, 2007, 278; Clare Downham, Viking Kings of Britain and Ireland. The Dynasty og 
Ívarr to A.D. 1014  (Edinburgh: Dunedin Academic Press Ltd, 2012; repr., 2012), 274. 
Downham gir en oversikt over notiser man finner i krønikere hvor jarlene på Orknøyene er 
nevnt.  
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og dermed ikke kunne ta seg for mye kunstnerisk frihet, i hvert fall for de hendelsene som 

ligger nærmest i tid. 

 

Jeg har også valgt å basere meg på Heimskringla, oversatt av Anne Holtsmark og Didrik 

Arup Seip, fra 1979. Heimskringla ble trolig skrevet av Snorre Sturluson på 1200-tallet, som 

de fleste sagaene ble.50 Vi kan derfor ikke med sikkerhet vite om hendelser og begivenheter 

har funnet sted på grunn av tidsforskjellen og fokuset til forfatteren. Snorre har ikke 

førstehåndskunnskap til de tidligste hendelsene og derfor må man være kritisk til de 

faktakunnskapene han kommer med. Sagaen omhandler tiden mellom Halvdan den svarte og 

Magnus Erlingsson. Hendelsene som er nærmere Snorres samtid kan man ilegge en større 

tiltro enn de tidligste hendelsene, grunnet tidsperspektivet og forfatterens kunnskap om egen 

samtid. Heimskringla har, som Færeyinga saga og Orkneyinga saga, et politisk budskap. 

Sagaen handler om de norske kongene og fungerer som en forklaring på hvorfor en spesiell 

slekt ble konger. Som de to andre har den opphavsmyter knyttet til de mektigste slektene og 

den glorifiserer de øverste lederne. Fortellingen i Heimskringla viser utviklingen fra et 

ustabilt samfunn med mange maktfraksjoner til et mer stabilt samfunn med bare en konge.51 

Denne utviklingen kan man hevde er troverdig, da man går fra et førstatlig samfunn til et 

statlig samfunn.  

 

Heimskringla har mange av de samme kildekritiske utfordringene som allerede er nevnt, men 

trolig gir den også et relativt riktig bilde av slik samfunnet var. At hendelsene i seg selv er 

korrekte er heller tvilsomt, da forfatteren kan ha funnet på navn og karakterer. 

Samfunnsstrukturen man finner i sagaen er trolig riktig, da det er heller tvilsomt at forfatteren 

har funnet på en politisk kultur, i hvert fall for den perioden som er nærmest forfatterens 

samtid.52 Dermed kan man hevde at vi kan bruke de tendensene som dukker opp i sagaen, 

men at enkelthendelser ikke er troverdige. I denne oppgaven vil jeg fokusere på disse 

tendensene i motsetning til enkelthendelser, fordi det er vanskelig å kunne bekrefte 

enkelthendelser. 

																																																								
50 Sverre Bagge, Mennesket i middelalderens Norge: Tanker, tro og holdninger 100-1300  
(Oslo: Aschehoug historie, 2005), 13. 
51	Hans Jacob Orning, "Festive governance : feasts as rituals of power and integration in 
Medieval Norway," i Rituals, performatives, and political order in Northern Europe, c. 650-
1350, red. Lars Hermanson Wojtek Jezierski, Hans Jacob Orning og Tomas Småberg 
(Turnhout: Brepols, cop. 2015), 179.	
52	Ibid, 179.	
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I denne oppgaven vil jeg først gjøre en analyse av herskerbeskrivelsene og opphavsmytene vi 

møter i Orkneyinga saga og Færeyinga saga. Deretter vil jeg ta for meg de 

vennskapsrelasjonene man finner i sagaene, som omhandler lokale makteliter, samt 

vennskapsrelasjoner til de ulike norske kongene. Til slutt i oppgaven vil jeg ta for meg 

ekteskap og oppfostring. Jeg vil bruke et kulturhistorisk perspektiv der jeg undersøker 

relasjonene mellom de ulike aktørene i sagaene og hvordan de ulike aktørene bygde opp sitt 

maktgrunnlag, noe som er vesentlig for å forstå det politiske spillet i denne perioden. Jeg vil i 

hovedsak støtte meg på en rettsantropologisk metode. Rettsantropologien kjennetegnes av 

tanken om å analysere formelle institusjoner som en del av en større sammenheng, altså i 

forhold til samtiden.53 Historikere som er inspirert av rettsantropologien mener at den 

politiske kulturen er et resultat av interaksjon mellom ulike aktører som forhandler seg frem 

til løsninger.54 Dette betyr at samfunnet var basert på relasjoner mellom ulike aktører og at 

relasjonene ga aktørene ulike valgmuligheter og spillerom. Rettsantropologien har også fokus 

på nettverk og hvordan slike nettverk ble dannet. I min oppgave vil vektlegging av disse 

relasjonene være hensiktsmessig, da nettverksrelasjoner er grunnleggende for både sosialt og 

politisk liv i vikingtiden og tidlig middelalder.  

 

Hovedtyngden av min undersøkelse vil fokusere på en analyse av sagamaterialet. Man kan i 

disse kildene finne eksempler på ulike nettverk og relasjoner. Jeg kan bruke disse kildene på 

to ulike måter: som levning eller som beretning. Som levning blir sagaene analysert som 

kilde til forfatterens budskap og som kilde til hvilke holdninger og verdier man finner i 

sagaforfatterens samtid. Levning kan derfor brukes som en kilde for den perioden verket ble 

produsert. Som beretning oppfatter man innholdet i sagaene som en troverdig fremstilling av 

hendelsene.55 Den rettsantropologiske metode har ofte definert sagaene som levninger.56 Jeg 

vil i min analyse først og fremst bruke sagaene som levning, slik at jeg kan analysere de ulike 

tendensene som dukker opp og hvordan disse fikk konsekvenser for de politiske strukturene. 

Kildematerialet vil til en viss grad avgjøre dette, men refleksjon rundt kildene og bruken av 

dem vil være nyttig. Sagaforfatterenes samtid er en periode hvor den norske stat er i ferd med 

å utvikles og man kan se en tendens til et mer stabilt maktgrunnlag. Færre konger kjempet om 
																																																								
53 Hans Jacob Orning, 2010, 19. 
54 Ibid., 20. 
55 Arnved Nedkvitne, Møtet med døden i norrøn middelalder, en mentalitetshistorisk studie  
(Oslo: Cappelen, 1997), 15. 
56 Hans Jacob Orning, 2010, 17. 
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makten og man kan hevde at samfunnet er på vei mot en stabil, sterk kongemakt. Jeg mener 

derfor at samfunnet i tidlig vikingtid  ikke var så radikalt forskjellig fra sagaforfatterenes 

samtid, og at jeg derfor kan finne tendenser som gir et riktig bilde av hendelsenes samtid. Jeg 

er klar over at det er mange historikere som ikke vil være enige i dette synet, og det kan godt 

tenkes at jeg tar feil her.  

 

Alle tre sagaene jeg bruker har noen likhetstrekk og det er tydelig at de følger en slags 

sjangermal. De har alle helter og fiender, de har tydelige kristne motiver og tar for seg 

kristningen av de ulike samfunnene. Spesielt Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson må 

trekkes frem. Deres relasjoner til øysamfunnene får betydelig plass i sagaene og vi finner et 

tydelig fokus på legitimering av makt for den styrende eliten. En av de største utfordringene 

rundt bruken av sagaer som kilde er at sagaene ofte har en politisk agenda og at de ofte har 

innslag av anakronisme, slik man ser i Færeyinga saga. Fokuset på kristendommens innføring 

viser hvordan sagaene er skrevet ut fra en politisk agenda. Man ønsker ikke bare å legitimere 

kongeslekten, men det er også innslag av kristne idealer og fortellinger. Dette gjør at man kan 

hevde at sagaene også er kristendommens historie. Alle sagaene viser overganger til 

kristendommen og hvilke utfordringer menneskene møter i denne overgangen. Sigmund blir 

trukket fram som en karakter som har et bein i hver leir. Han bruker norrøne skikker samtidig 

som han konverterer til kristendommen. Her kan man hevde at dette ble gjort av politiske 

årsaker og ikke fordi Sigmund ble kristen. Dette er en av de utfordringene vi møter med 

sagaene. Likevel mener jeg at selv om vi skal og bør tenke oss nøye igjennom hvordan vi 

bruker sagaene som kilder, kan vi finne tendenser som forteller oss hvordan samfunnet var i 

den perioden de beskriver.  

 

Bruken av sagaer er ikke uten utfordringer. Sverre Bagge setter ord på denne utfordringen i 

sin bok Mennesket i middelalderens Norge: Tanker, tro og holdninger 1000-1300: 

 

 ”Men samtidig er det ingen tvil om at sagaforfatterne selv eller deres kilder har 

forandret og utbrodert, slik at det blir nesten umulig å vite hva som er ekte tradisjon 

og hva som er senere tillegg. Vi kan derfor bare i de færreste tilfeller stole på sagaenes 

faktiske opplysninger når det gjelder de eldste tider”.57  

 

																																																								
57 Bagge, 2005, 13. 
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Vi må hele tiden reflektere over hvilke tanker og motiver forfatterne har hatt når de har 

skrevet sagaene. Dette er en feilmargin vi som historikere må ta inn over oss. Det vil være 

nødvendig å se på hvilke motiver forfatterne av sagaene har hatt for sitt forfatterskap, 

uavhengig om det er religiøse eller verdslige motiver. Ved å sette spørsmålstegn ved sagaene 

som kilde og ta for seg de utfordringene man møter, er det større sannsynlighet for at vi 

fremstiller fortiden slik den egentlig var.  
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2 Herskerbeskrivelser og opphavsmyter 
2.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg se på herskerbeskrivelser og opphavsmyter. Jeg kommer først til å 

se på hvordan de ulike aktørene jarl, høvding og konge blir beskrevet i Rigsþula før jeg 

fokuserer på hvordan de blir beskrevet i de tre sagaene. Deretter kommer jeg til å ta for meg 

opphavsmytene til de ulike aktørene. Dette vil være med på å skape et bilde av hvordan 

samfunnet var og forklare forskjeller i status hos de ulike aktørene. Det vil trolig være 

ideologiske forskjeller mellom et krigersamfunn og et bondesamfunn. Et krigersamfunn vil 

være preget av en krigerkultur hvor krigeren blir fremhevet også i ideologien. En kriger fikk 

ære gjennom tokt og krig. Dermed vil trolig ideologien i et krigersamfunn være knyttet til 

egenskaper vi gjerne forbinder med en kriger, noe vi trolig vil se i beskrivelsene av lederne. I 

et bondesamfunn vil trolig jordbruk prege ideologien, slik at ære blir knyttet til mengden 

ressurser man klarer å beskytte og utnytte. Ideologien knyttet til et bondesamfunn vil trolig 

også komme til syne gjennom beskrivelsene knyttet til samfunnets ledere. Gjennom min 

analyse av herskerbeskrivelser og opphavsmyter håper jeg å finne en forklaring på hvorfor 

Orknøyene er et krigersamfunn og Færøyene et bondesamfunn.  

 

2.2 Herskerbeskrivelser. 

I vikingtiden var det klare skiller mellom folk. Man hadde treller, bønder, høvdinger, jarler 

og konger. Disse hadde egenskaper som forklarte grunnlaget for deres eksistens og deres 

posisjon i samfunnet. Eddadiktet Rígsþula gir oss et innblikk i hvordan samfunnet i 

vikingtiden var inndelt og hvorfor det var slik. Diktet handler om guden Heimdal som reiser 

rundt på jorden som Rig og besøker ulike par. Det første paret han besøker er Ái og Edda. 

Han blir hos dem i tre dager og sover mellom dem. Ni måneder senere får Edda en sønn som 

blir kalt Þræll. 58 Når Þræll blir voksen har han en affære med Þir og de to blir forfedrene til 

trellene.59 Det neste paret Rig overnatter hos er Afi og Amma.60 Det samme skjer der og etter 

ni måneder får Amma en sønn de kaller Karl.61 Karl blir gift med Snör og de blir forfedrene 

til bøndene.62 Faðir og Moðir er det siste paret Rig og nok en gang skjer det samme.63 Etter ni 

																																																								
58 Knut Ødegård, Edda-dikt. Band II  (Cappelen Damm, 2015), vers 5-7, 351. 
59	Ibid., vers 13, 357.	
60	Ibid., vers 16, 359.	
61	Ibid., vers 19, 361.	
62	Ibid., vers 24, 365.	
63	Ibid., vers 25, 367.	
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måneder får de en sønn som heter Jarl.64 Han gifter seg med Erna og får flere barn. Erna og 

Jarls yngste sønn Konr ungr har spesielle egenskaper som gjør at han blir skiller seg ut.65 

Disse egenskapene var med på å vise hvorfor noen blir konger, mens andre ble treller, 

bønder, høvdinger eller jarler. Diktet viser oss derfor hvordan samfunnet var inndelt og 

hvorfor man hadde denne inndelingen.  

 

Leser man Rigsþula får man en innføring i hvorfor man delte mennesker inn i de ulike 

klassene. Ulike klasser førte også til ulike beskrivelser og det er det jeg skal se på i denne 

delen av oppgaven. Sagaene gir konger, jarler og høvdinger ulike egenskaper og jeg skal se 

om disse egenskapene egentlig er så ulike som man har inntrykk av. Rigsþula gir oss et 

innblikk i hvilke ideologiske prinsipper man fulgte i vikingtiden. Den tilbyr oss en forklaring 

på hvorfor samfunnet var delt inn slik det var. Spesielt beskrivelsene diktet gir de ulike 

aktørene er med på å forklare hvorfor man delte menneskene inn i det hierarkiet som møter 

oss i vikingtiden. Først skal vi se på Rigsþulas beskrivelsen av bonden:  

“19.  
Amma fekk barn,  
som austest med vatn,  
Karl vart han kalla,  
kona sveipte han,  
raudleitt og livleg  
med levande augo.  

20.  
Han voks til  
og treivst vel,  
tamde stutar  
og smidde plogar,  
tømra stover,  
sette opp løer,  
laga kjerrer  
og køyrde plog.”66 

 

I disse to versene ser man hvordan bondens egenskaper blir knyttet til oppgavene en bonde 

må utføre. En bonde skal klare å temme okser, smi ploger, sette opp hus, lage kjerrer og 

bruke plog slik at arbeidet på gården skal fungere. Når vi ser på beskrivelsen av Jarl ser vi at 

andre egenskaper blir fremmet hos gutten.  

 
																																																								
64	Ibid., vers 33, 373.	
65	Ibid., vers 42-45, 381-383.	
66 Ibid., vers 19-20, 361-363. 
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“33.  
Mor fekk ein son, 
han sveiptes i silke,  
vartaust med vatn,  
Jarl vart han kalla,  
blondt var håret,  
vangane bjarte,  
augo vasse  
som i ein orm.  
 
34.  
Jarl voks opp  
på heimejorda,  
lærde skjoldføring,  
leggja streng  
på bogane sine,  
skjefta piler, 
 skyta dei 
og rista spyd, 
rida hestar,  
jakt med hundar,  
svinga sverd 
og symja han lærde.”67 

 

Her ser man hvordan Jarl har andre egenskaper enn Karl. Jarl må kunne bruke skjold, lage pil 

og bue, ri hest, jakte med hunder, bruke sverd og kunne smi. Også utseendet blir fremhevet 

som bedre enn bondens. Jarl har lyst hår, røde kinn og øyne som minner om en orm. Karl på 

sin side beskrives som en rødlig kar med levende øyne. Ser man på beskrivelsen av Moder og 

Fader kan man finne forskjeller fra de egenskapene Jarl har. I vers 26-27 beskrives syslene til 

Moder og Fader. Mannen lager pil og bue, mens frua stryker klær og rydder.68 Jarls 

egenskaper er dermed utvidet og viser hvordan han har egenskaper som gjør ham unik. I 

tillegg til disse egenskapene viser Jarl også krigerevner og han vinner land.69 Dermed ser vi 

hvordan utmerker seg i forhold til bonden ved at hans krigerevner blir fremhevet.   

 

Når vi så kommer til den siste beskrivelsen, som er av kongen, blir egenskapene fremhevet 

som spesielle. Kon unge er den yngste sønnen til Jarl og har mange av de samme 

egenskapene som sine søsken. Han kan temme hester, hive spyd, lage skjold og spisse våpen. 

																																																								
67 Ibid., vers 33-34, 373. 
68 Ibid., vers 26-27, 367.	
69	Ibid., vers 36, 375.	
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I tillegg til disse egenskapene har han også noen egenskaper som viser at han står over de 

andre:  

 

“42.  
Men Kon unge  
kunne runer,  
æveruner   
og aldersrunder,  
han kunne likeins  
berge liv,  
døyva sverdegg,  
stilla sjøen.  
 
43.  
Lærde fuglemål,  
Flammar å sløkkja,  
å stilla hugen,  
letta sorger.  
og stillte hugen.  
åtte manns kraft  
og uthald han åtte.  
 
44.  
Han tevla med Rig Jarl  
i runekunst,  
brukte list 
og lett han sigra,  
og rådvelde over  
Rigs-namnet  
og runekunsten.”70 

 

Her ser man hvordan Kon unge har kvaliteter som gjør ham likestilt gudene. Han klarer å 

redde liv, stille stormer, ødelegge sverdegger og han er også flinkere i runer enn guden 

Heimdal. Disse egenskapene viser hvordan kongen fremstilles som noe helt spesielt. Konger 

blir konger fordi de har egenskaper som gjør at de har gudeliknende kvaliteter eller at de har 

gudenes gunst. Dermed er de bedre enn sine medmennesker og derfor er de konger.  

 

Rigsþula beskriver et krigersamfunn og hvilke egenskaper som var viktige i et slikt samfunn. 

Dette ser man gjennom de beskrivelsene de ulike aktørene får og at hovedvekten av 

beskrivelsene dreier seg om krigeregenskaper. Det Rigsþula ikke gir inntrykk av er den 

sosiale mobiliteten man hadde i vikingtiden og middelalderen. I den virker det som om man 

																																																								
70 Ibid., vers 42-44, 381-383. 
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er født inn i et samfunnsnivå og at man ikke kommer seg videre, samtidig som den åpner for 

at mennesker med spesielle egenskaper kan tre ut av sitt samfunnsnivå. Ved å bruke 

vennskap og gaver kunne man bygge opp et sosialt nettverk som ville styrke ens egen 

maktposisjon. Dermed hadde man større muligheter til å bevege seg oppover i hierarkiet enn 

Rigsþula gir oss inntrykk av. Likevel er Rigsþula viktig for min oppgave, da den gir oss ett 

innblikk i det ideologiske aspektet av denne samfunnsinndelingen. Diktet kan derfor være 

med på å forklare forskjeller og likheter mellom beskrivelsene av de lederne i de ulike 

sagene. Ser man på innholdet av dikte er det tydelige skiller mellom bonde, jarl og konge. Jeg 

mener dette vil vises gjennom hvordan de ulike aktørene blir beskrevet i sagaene. 

  

Tidlig i perioden 870-1195 er det trolig at kongene kun var mektige høvdinger som kan 

karakteriseres som småkonger med herredømme over større områder enn en høvding, men 

mindre en hva vi tenker på som kongedømme i dag. Et godt eksempel er Harald Hårfagre og 

hans ætt som frem til 1000-tallet kun hadde kontrollert Vestlandet og som etter dette begynte 

å utvide sitt maktområde til å inkludere Trøndelag og Østlandet.71 Likevel skiller 

beskrivelsen av kongen fra beskrivelsen av de andre samfunnslagene. Harald Hårfagre blir 

beskrevet slik:  

 

”en uvanlig vakker mann å se til, sterk og stor og gavmild på gull som få, vennesæl og 

godt likt av sine menn. Han var en stor stridsmann den første del av sitt liv,…”72  

 

Her ser man hvordan kongen blir beskrevet med ord som vennesæl og at han også blir 

beskrevet som en stor stridsmann. Dette viser hvordan hans krigerevner var bedre enn andres 

og at han derfor var den øverste lederen på grunn av sine krigerevner, slik vi så i Rigsþula. I 

et krigersamfunn vil nettopp slike karakteristikker bygge opp under den øverste lederens 

posisjon. Det at Harald Hårfagre var en stor stridsmann da han var yngre, fungerer som en 

forklaring på hvorfor han ble konge.   

 

De ulike sagene viser gjennom beskrivelsene det ideologiske fundamentet vi fant i Rigsþula. 

Kongene blir beskrevet med mange ulike egenskaper som begrunner deres posisjon. Spesielt 

begrepet vennesæl er et ord som i stor grad kun brukes i forbindelse med konger. 

Sammenlikner man med de ulike jarlene i den tidlige perioden av Orkneyinga saga ser man 
																																																								
71 Jón Viðar Sigurðsson, 2008, 31. 
72 Snorre Sturluson, 2003, 77. 
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stor forskjell mellom kongenes beskrivelser og jarlenes. Jarlene blir ofte beskrevet utfra sine 

egenskaper som krigere og ledere, noe kongene også ofte blir, men jarlenes evner i krig blir 

ofte fremhevet. Kongenes evner i krig er også viktige, men deres evner til å skape og 

opprettholde politiske allianser blir ofte trukket frem som viktigere. Ordet vennesæl er et 

begrep ofte brukt om konger. Jarler og høvdinger får sjelden denne beskrivelsen. Høy, sterk, 

dyktig leder og dyktig kriger er beskrivelser som ofte knyttes til dem, noe vi kjenner igjen fra 

krigersamfunnet beskrevet i Rigsþula. Ragnvald Brusisson, som blir sendt til Norge og 

oppfostret hos kong Olav den hellige, blir beskrevet som kjekk, høy, sterk, smart og høflig.73 

Hans krigeregenskaper blir fremhevet gjennom hans deltakelse i slaget på Stiklestad hvor han 

redder kongens bror.74 Her ser man hvordan beskrivelsen fremhever litt andre kvaliteter enn 

de kongene blir beskrevet med. Kjekk, høy, smart og høflig er ord som man ikke ser i 

beskrivelsen av konger. De blir ofte beskrevet som vakre. På grunn av denne forskjellen ser 

man at konger skiller seg ut fra de andre samfunnslagene ikke bare på grunn av sine politiske 

evner, de er også penere enn alle andre. Dette viser igjen hvordan konger var fundamentalt 

bedre enn andre politiske ledere.  

 

Et annet slikt eksempel på hvordan konger ble opphøyet kommer fra Håkon den godes saga. 

Her blir Håkon beskrevet slik:   

 

”Da Håkon var konge i Norge, var det god fred for bønder og kjøpmenn, ingen mann 

skadde en annen verken på liv eller eiendom; det var gode år både på sjø og land. 

Kong Håkon var en usedvanlig blid mann, veltalende og omgjengelig, han var svært 

klok og tok seg mye av lovgivingen”. 75 

 

Her ser man hvordan kongen blir beskrevet med ord som usedvanlig og svært. Dette ble 

trolig gjort for å vise at kongen hadde spesielle evner som ingen andre hadde. Hans 

regjeringstid var, i følge sagaforfatteren, preget av stabilitet og velstand. I denne perioden 

trodde man at kongen hadde mye å si for om det ble gode år eller ikke. Kongen hadde 

gudenes gunst, etter hvert også Guds gunst, og hvis kongen var den rette ville det få positive 

																																																								
73 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  49. 
74 Ibid., 57.	
75	Snorre Sturluson, 2003, 85. 
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konsekvenser for riket hans. Forfatteren har brukt en vanlig måte å beskrive kongers 

ettermæle på ved å beskrive hvordan folket hadde det under kongens regjeringstid.76 

 

Den som får den lengste beskrivelsen er Olav Haraldsson, noe som ikke er så rart med tanke 

på hans posisjon i middelalderen. Han får et helt avsnitt med beskrivelser av hvordan han ser 

ut, hvilke idretter han er god på og hvilke personlige egenskaper han hadde som gjorde at han 

utmerket seg. 

 

”Olav Haraldsson ble ikke noen høy mann da han vokste opp; han var middels høy, 

men svært tettvokst, hadde store krefter, lysebrunt hår, bredt ansikt, lys hud og rødlett 

ansikt, han hadde usedvanlig gode øyne, de var vakre, og så kvasse at en kunne bli 

redd for å se ham i øynene når han ble sint. Olav var svær i idretter og kunne mange 

ting; han var god til å skyte med bue og siktet godt, han kastet spyd bedre enn de 

fleste, var hendig og hadde et sikkert øye for all slags handverk, enten det var han sjøl 

eller andre som gjorde det. Han ble kalt Olav Digre. Han talte djervt og kvikt, var 

tidlig voksen i alle ting, både i vett og styrke, og alle frender og kjenninger var glade i 

ham. Han var ærekjær i leik, ville alltid være den første, og slik burde det da også 

være etter den stilling og byrd han hadde.”77  

 

Av alle kongene i Norge under vikingtiden og middelalderen er trolig Olav den hellige den 

kongen som fikk høyest status. Dette til tross for at hans regjeringstid var preget av konflikter 

med den danske kongen og at han gikk hardt frem mot de som var i opposisjon. Hans høye 

status kommer av at han ble en helgen og at hans kult ble stor. Senere konger brukte kong 

Olavs gunst som en legitimering av deres egen posisjon, noe som bekrefter hans posisjon i 

sagaen. Gjennom beskrivelsene av kongen og jarlene ser man tydelig innslag av en 

krigerkultur. Kong Olav var dyktig i idrett, han var sterk, han var intelligent og han ville ha 

mest ære. Her ser man hvordan hans egenskaper viser hvorfor han ble konge. Kongen og 

jarlene var de øverste lederne takket være sine krigerevner.  

 

																																																								
76	Gro Steinsland, "Origin Myths and Rulership. From the Viking Age Ruler to the Ruler of 
Medieval Historiography: Continuity, Transformation and Innovations. ," i Ideology and 
power in the Viking and Middle Ages : Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney, and the 
Faeroes, red. Jón Vidar Sigurðsson Gro Steinsland, Jan Erik Rekdal og Ian Beuermann, The 
Northern World (Leiden: Brill, 2011), 40.	
77	Snorre Sturluson, 2003, 207. 	
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Et guddommelig krav på tronen var ikke nødvendigvis nok til å sikre seg en trygg posisjon på 

tronen. Et eksempel her er Eirikssønnene og hvordan de blir beskrevet i Heimskringla. Man 

ser allerede i beskrivelsen av Eirik Blodøks og kona Gunnhild at dette ikke er en konge som 

mange vil støtte, til tross for at Harald Hårfagre pekte ut Eirik som sin etterfølger.78 Eirik 

Blodøks blir beskrevet slik:  

 

”Eirik var en stor mann, vakker, sterk og svært modig, en stor hærmann og seiersæl; 

han hadde et ustyrlig sinn, var grusom, uvennlig og fåmælt.”79 

 

Her ser man hvordan Eirik blir beskrevet med ord som gjør at han skiller seg ut fra andre. 

Han er stor, vakker, sterk, modig, god kriger som vinner mye, men han får også en del 

karakteristikker som ikke er så positive og som gjør at han trolig hadde problemer med å 

opprettholde politisk støtte. Å være uvennlig, grusom og ha et ustyrlig sinn var trolig ikke 

egenskaper man ønsket hos en leder.  

 

Heimskringla beskriver alle sønnene til Gunnhild og Eirik som gjerrige, griske og at de 

påtvinger andre kristendommen. Deres regjeringstid blir beskrevet som en tid preget av uår 

som bare ble verre og verre. Bøndene skal ha skyldt på kongene og de skal ha blitt beskrevet 

som pengegriske. De mente også at Eirikssønnene brukte for mye makt mot dem. Til slutt 

avslutter sagaforfatteren med at det nesten ikke fantes korn eller fisk igjen i hele landet. 

Snøen lå til og med til midt på sommeren.80 Denne type beskrivelse viser hvordan 

oppfatningen av Eirikssønnenes regjeringstid var. I motsetning til Håkon den gode var 

Eirikssønnene dårlige konger og dette fikk konsekvenser for avlinger og matforrådet, noe 

som stemmer overens med en ideologi hvor kongen egenskaper kunne påvirke dette. På den 

andre siden blir de også beskrevet som vakre, sterke, store og dyktige i idretter.81 

Eirikssønnene hadde med andre ord også egenskaper som ble satt pris på, men på grunn av 

deres oppførsel ble de upopulære. Var man en leder som ikke var dyktig til å vedlikeholde 

vennskap var det vanskelig å opprettholde et solid maktgrunnlag.  
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Datteren til kong Eirik Blodøks, Ragnhild, blir beskrevet på en måte som bygger opp under 

sagalitteraturens negativitet mot familien, men også mot sterke kvinner. Hun blir, gjennom 

sine handlinger, beskrevet som en kvinne som var hevngjerrig, ambisiøs, maktsøkende og 

som en kvinne som egger menn til å handle.82 Dette er noe Crawford trekker frem som en 

typisk beskrivelse av kvinner i sagaene.83 Et annet slikt eksempel er beskrivelsen av Ragnhild 

mor og Eiriks hustru Gunnhild:  

 

”Kona hans, Gunnhild, var ei framifrå vakker kvinne, klok og trollkyndig, blid i sin 

tale, men full av baktanker og grusom.”84 

 

Gunnhild er et prydeksempel på en kvinne som egger sine menn til handling og som gjorde 

ting kvinner ikke skulle gjøre. Det at både mor og datter blir beskrevet med en slik ordlyd 

kan bety at de som familie var veldig ambisiøse og at de hadde en lik tilnærming til å skaffe 

seg makt. Andre mektige menn valgte andre tilnærminger og dette kan ha vært med på å 

skaffe denne slekten et dårlig rykte. Det kan nesten virke som om alle er i mot Eirik Blodøks 

og hans familie. Trolig har deres måte å skaffe seg og opprettholde makt på vært en årsak til 

deres manglende støtte, men også det ettermæle de har fått. Når man tar med deres evner til å 

skape allianser med andre mektige personer, så er det betenkelig at de ikke har fått et bedre 

ettermæle. Antakelig er årsaken deres mor Gunnhild. Hun var en ambisiøs og dyktig kvinne i 

det politiske spillet, noe samtiden ikke så på med blide øyne. Gunnhilds involvering 

kombinert med manglende gavmildhet fra hennes mann Eirik Blodøks og hennes sønner, kan 

derfor ha beseglet deres skjebne. Likevel er beskrivelsene av denne familien interessante, da 

de gir oss et innblikk i hvordan man beskrev kongsemner uavhengig om de var populære eller 

ikke. Uansett om man var en populær konge eller ikke ser man at konger har egenskaper som 

gjør dem ekstraordinære. 

 

Torv-Einar er en av jarlene på Orknøyene som blir nevnt med beskrivelse i Heimskringla. 

Han blir beskrevet som en stygg, enøyd og intelligent mann.85 Vi finner den samme 

beskrivelsen i Orkneyinga saga.86 Her finner man nok en gang partier som er svært like i de 

to sagaene. Dette gjør at man kan sette spørsmålstegn ved troverdigheten. Likevel mener jeg 
																																																								
82 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  33-35.  
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at beskrivelsene vi møter om de ulike aktørene forteller oss noe om statusen de har og 

hvordan de forholdt seg til samfunnet. Det som er interessant med Torv-Einar er at han ikke 

blir beskrevet ut fra hans krigeregenskaper, men ut fra hans intelligens. Trolig har ikke Einar 

vært involvert i mange kamper utenfor Orknøyene. Kampen mot Harald Hårfagres sønn 

Halfdan er den eneste kampen hvor Torv-Einar er involvert.87 I denne kommer han seirende 

ut, slik at vi kan anta at hans krigerevner har vært formidable nok til å slå en sønn av 

Hårfagre. De neste jarlene blir beskrevet som dyktige ledere, noe som tyder på at de har klart 

å skape gode vennskapsrelasjoner og at de har klart å skape et godt politisk og økonomisk 

miljø for dem som bodde på øysamfunnet.88 En av disse jarlene var Sigurd Lodvesson. Han 

ga odelen tilbake til bøndene, noe som må ha gjort ham veldig populær blant bøndene og 

skaffet ham mye støtte.89 En av Sigurds sønner, Einar Vrangmunn Sigurdsson, blir beskrevet 

som en pøbel, som en hensynsløs, hard og suksessfull kriger.90 Her ser man igjen hvordan 

krigerevnen blir fremhevet som en viktig egenskap.  

 

Når sagaforfatteren beskriver Einars bror, Brusi Sigurdsson, dukker det opp store forskjeller 

mellom de to beskrivelsene. Brusi blir beskrevet som en leder uten krigerevner, men han 

beskrives som en leder med gode forliksevner og som en godt likt leder.91 Hans del av 

øysamfunnet preget av velstand, mens Einar er en dårlig leder noe som fører til at hans del er 

preget av uår og manglende velstand.92 Dette er en måte å beskrive ledere på som går igjen i 

flere sagaer. Kongers regjeringstid blir ofte beskrevet på denne måten. Håkon den godes 

styringstid blir beskrevet som en periode preget av velstand og fryd, mens Eirikssønnenes 

regjeringstid blir beskrevet som en periode preget av uår på grunn av deres egenskaper. 

Beskrivelsene av de ulike lederne forteller noe om hvordan de var som ledere, men det gir oss 

også ett innblikk i hvordan de blir sett på med ideologisk blikk. Igjen så ser man hvordan 

jarlene på Orknøyene får en beskrivelse som ligner kongenes beskrivelse. Trolig kommer 

dette av et ønske om å legitimere makt, men også forklare hvorfor jarlene var bedre enn andre 

politiske ledere. De hadde spesielle evner, og man ser hvorfor de i stor grad var selvstendige. 

Jarlene var på mange områder likestilt kongene.  
																																																								
87 Ibid., 30. 
88 Jarl Torfinn Einarsson blir beskrevet som en sterk leder og en dyktig kriger, Havard 

Torfinnsson hadde et styre preget av fred og velstand, Ljot Torfinnsson blir beskrevet som 
en utmerket leder. Ljots bror, Lodve Torfinnsson sies å ha styrt godt. Ibid., 33, 34, 35, 36.	

89 Ibid., 32.  
90	Ibid., 38. 
91 Ibid. 
92 Ibid., 39. 



	 27	

 

Som i Orkneyinga saga og Heimskringla kan beskrivelsene av lederne i Færeyinga saga være 

med på å fortelle oss om forskjellene og likhetene i samfunnet. Den første personen som blir 

nevnt med en beskrivelse i Færeyinga saga er Trond i Gata, som skal ha levd i perioden 990-

1030.93 Han blir først nevnt som stor og sterk lik sin mye eldre bror.94 Senere blir han 

beskrevet som en slu og falsk mann som er hard og slem mot folk, men blid mot de som er 

mektigere enn seg selv.95 Denne karakteristikken er forskjellig fra hvordan jarlene og 

kongene blir beskrevet. Trond blir ikke beskrevet som en godt likt person og han blir 

beskrevet som falsk. Dermed kan vi trekke likheter mellom Trond, Einar Sigurdsson fra 

Orknøyene, som også får en dårlig karakteristikk av sagaforfatteren, og Eirik Blodøks. Einar 

Sigurdsson blir beskrevet som en pøbel, som en hensynsløs, hard og suksessfull kriger.96 

Eirik Blodøks blir beskrevet som en stor, vakker, sterk, svært modig og som en stor 

hærmann, men han har også et ustyrlig sinn, han er uvennlig og fåmælt.97 Her ser man 

hvordan de ulike beskrivelsene varierer, selv om de alle er av det negative slaget. Dette kan 

henge sammen med at man fremhever visse menn på bekostning av andre i de ulike sagaene. 

Beskrivelsene er likevel interessante fordi de gir oss et innblikk i hvordan beskrivelsene er 

ulike i forhold til hvilke ledere som blir beskrevet.  

 

Eirik Blodøks har flere karakteristikker om seg enn de to andre. Einar Sigurdsson fra 

Orknøyene har flere enn Trond i Gata fra Færøyene. Trolig kommer dette av deres status og 

som et resultat av samfunnets klasseinndeling. Eirik var konge, Einar var jarl og Trond var 

kun en høvding. Det som også er interessant er at Tronds status også blir fremhevet i hans 

beskrivelse. Han blir beskrevet som en som smisker med dem som er mektigere enn han selv. 

Dette viser hvordan han står under andre selv om han er en av de mektigste personene på 

Færøyene. Denne typen beskrivelser finner man ikke i Orkneyinga saga og derfor mener jeg 

at dette er med på å vise at relasjonen mellom høvdingene på Færøyene og kongene i Norge 

er forskjellig fra den relasjonen som man finner på Orknøyene. Ved å beskrive en av de 

mektigste lokale makthaverne slik, viser man hvordan øyene står i et underdanig forhold til 
																																																								
93 Årsaken til denne dateringen er på bakgrunn av hvilke konger Færeyinga saga nevner i 
forbindelse med Trond i Gata. Blant annet blir Harald Blåtann nevnt i forbindelse med 
handel. Olav Haraldsson blir nevnt i forbindelse med hirdmannen Sigmund Brestessøn. 
Dermed blir dateringen rundt tidsperioden 990-1035.  
94 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  1. 
95 Ibid., 5.  
96 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  38. 
97 Snorre Sturluson, 2003, 78. 
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den norske kongen, men også andre politiske aktører, slik som jarlene. Dette stemmer 

overens med datidens politiske system, hvor mennesker var delt inn i ulike klasser. 

Forskjellene mellom de ulike beskrivelsene passer også inn i min teori om at Færøyene var et 

bondesamfunn på grunn av at samarbeidet med den norske kongen var sterkere enn det 

samarbeidet kongemakten hadde med Orknøyene. Høvdingene på Færøyene var også klarere 

underordnet den norske kongen i det sosiale hierarkiet.  

 

Antall beskrivelser og hva slags beskrivelser er en annen måte man ser at høvdingene på 

Færøyene ikke har den samme posisjonen som andre ledere. Trond blir beskrevet med ord 

som stor, sterk, slu, falsk, hard og slem. Det som er interessant er mangelen på ord som 

beskriver Trond som en kriger. Både kongene og jarlene har karakteristikker som beskriver 

deres kampevner. Grunnen til at dette er interessant er at det ikke skorter på kamper og 

stridigheter internt på Færøyene ifølge sagaen. Trolig kommer fraværet av krigeregenskaper i 

beskrivelsene av høvdingenes manglende rolle i tokt og store kamper utenfor Færøyene. På 

bakgrunn av den manglende deltakelsen fra høvdingene på Færøyene, er det ikke så rart at 

menn fra Færøyene sjelden blir nevnt i forbindelse med det politiske livet i Skandinavia. 

Dette kan være med på å forklare hvorfor høvdingene på Færøyene blir beskrevet utfra 

utseende og personlighet. Det som er interessant er at høvdingene ikke nødvendigvis blir 

beskrevet som intelligente, men gjennom beskrivelsene av deres sluhet ser man at de har 

besittet en viss intelligens. Intelligens var noe en høvding var avhengig av for å kunne 

utmanøvrere andre høvdinger og ta deres makt. Derfor blir evner assosiert med intelligens 

trolig knyttet til høvdinger. De var avhengige av å utmanøvrere sine motstandere og selv om 

det ble brukt vold for å fjerne politiske motstandere ser man også at de i betydelig grad 

bruker andre ikke-voldelige metoder. Et eksempel her er ekteskapsallianser med andre 

mektige høvdinger eller bønder på Færøyene.  

 

Sigmund Brestessøn er den høvdingen på Færøyene som blir assosiert med kamp og 

krigerevner. Han ble hirdmannen til Håkon jarl og kong Olav Tryggvassons mann. Sigmund 

blir beskrevet som en stor, sterk mann som er dyktig i idrett, nest etter kong Olav, men 

gjennom hans gjerninger og rykte får man vite at han er en dugelig mann.98 Han var god venn 

med Håkon jarl og han ble tydeligvis rik nok til å utstyre sine menn med klær og våpen, noe 

																																																								
98	"Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  19.	
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man ga i gave til dem som stod under seg i hierarkiet.99 Slike indirekte beskrivelser gir oss et 

inntrykk av at Sigmund var en dyktig politisk leder. Han klarte å opprette vennskap med 

mektigere menn og han oppfattes som en viktig alliert. Som Håkon jarls hirdmann må 

Sigmund stadig ut på tokt eller andre krigerske oppdrag, noe som beskriver Sigmund som en 

dyktig kriger og militær strateg.100 På den måten skiller Sigmund seg fra andre høvdinger på 

Færøyene. Han er en av de få høvdingene som viser krigerevner, noe som gjør han bedre enn 

de andre høvdingene. Likevel vil jeg hevde at Sigmund er et unntak. De fleste høvdingene på 

Færøyene oppholder seg først og fremst på Færøyene og reiste kun til Norge når de skulle 

levere skatter eller ble innkalt av jarlene eller de ulike kongene. Trolig har Sigmund fått en 

slik beskrivelse, da han har vært aktiv i kamp som jarlens hirdmann. I forbindelse med sitt 

vennskap med Olav Tryggvasson blir han ikke beskrevet som en kriger. I dette vennskapet er 

han kun den laverestående part, som utfører de plikter og den støtten han er pålagt å gi. 

Sagaene forteller heller ikke at Sigmund har bistått kongen med menn eller annet kongen kan 

ha trengt. Dette forteller at Sigmund var underdanig og at hans militære støtte ikke ble ansett 

som stor eller viktig nok.  

 

En annen ting som er spesiell med måten Sigmund beskrives på er at han får karakteristikken 

vennesæl.101 Dette er en beskrivelse som i stor grad er forbeholdt konger, men man kan også 

finne eksempler på at høvdinger også har fått denne beskrivelsen. Vennesæl betyr at man har 

et stort nettverk og at man er gavmild mot sine venner.102 Han er den eneste i Færeyinga saga 

som får denne beskrivelsen og man finner ikke den samme beskrivelsen for noen av jarlene 

på Orknøyene. Dette tyder på at Sigmund har et stort nettverk på Færøyene og at han er en 

godt likt mann. Likevel virker det ikke å ha påvirket hans status eller hans posisjon på 

øysamfunnet. Han måtte kjempe med Trond om makten på Færøyene på tross av at han 

beskrives som vennesæl. Trolig har forfatteren brukt dette begrepet fordi Sigmund var dyktig 

til å skape og opprettholde nettverk. At et begrep som sjelden blir brukt på andre enn konger 

blir brukt her, kommer kanskje av at det ikke var noen konger på Færøyene. Sigmund blir 

også sammenliknet med kong Olav Tryggvasson, noe man kan hevde viser Sigmunds 

ekstraordinære evner.103 På tross av Sigmunds spesielle evner virker det ikke som disse 

																																																								
99 Ibid., 36. 
100 Ibid., 25-36.  
101 Ibid., 46. 
102	Jón Viðar Sigurðsson, Den vennlige vikingen. Vennskapets makt i Norge og på Island ca. 
900-1300  (Norge: Pax Forlag 2010), 71.	
103 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  55.	
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evnene gagner ham noe særlig på Færøyene. Hans oppgaver er ikke forbundet med 

krigerevner, men han styrer godt og han sørger for å sende skatten til Norge når han skal. På 

bakgrunn av dette mener jeg at Færøyene var et bondesamfunn. Selv om man kan finne 

eksempler på beskrivelser hvor høvdingene viser kongeliknende trekk viser helheten i sagaen 

i stor grad et bondesamfunn uten de store konfliktene.  

 

Sammenlikner man beskrivelsene av de politiske lederne på de to ulike øysamfunnene ser 

man forskjeller i beskrivelsene. På Orknøyene blir lederegenskaper fremhevet som viktig i 

likhet med krigeregenskaper, mens på Færøyene blir intelligens og hvordan de forholdt seg til 

sine allierte fremhevet. Et interessant spørsmål er hvorfor det er slik forskjell mellom de to 

øysamfunnenes beskrivelser av lederne. Trolig kommer det av maktposisjonen til de politiske 

lederne. Jarlene på Orknøyene var mektigere og stod i opposisjon til de ulike norske kongene, 

noe høvdingene på Færøyene ikke hadde mulighet til. Gjennom beskrivelsene ser man også 

at jarlene har større rikdom og derfor kan skaffe seg mer politisk støtte enn høvdingene på 

Færøyene. Ved å fremme deres krigerevner får man innblikk i hvordan de skaffet seg rikdom, 

men også hvordan de blir fremhevet som dyktige menn. I vikingtiden var det viktig å være en 

kriger, da man gjennom dette fikk status og ære. På grunn av dette mener jeg at det 

manglende fokuset på krigeregenskaper hos høvdingene på Færøyene viser at høvdingene 

ikke hadde nok rikdom til å finansiere tokt til utlandet, men også at de i stor grad var bønder 

som fokuserte på handel fremfor tokt. Gjennom sagaen blir ikke tokt nevnt, verken at menn 

fra Færøyene reiser på tokt, eller at andre reiser på tokt til Færøyene. Dermed har det trolig 

ikke vært store rikdommer å finne på Færøyene som igjen bekrefter mitt inntrykk av 

samfunnet. Dette viser hvordan Færøyene var et bondesamfunn og Orknøyene et 

krigersamfunn.  

 

2.3 Opphavsmyter 

I denne delen vil jeg først ta for meg de ulike opphavsmytene knyttet til kongen, jarlen og 

høvdingen. Dette vil jeg gjøre ved å ta for meg opphavsmytene i Heimskringla, Orkneyinga 

saga og Færeyinga saga. Deretter vil jeg diskutere likheter og forskjeller mellom 

opphavsmytene og hvordan disse opphavsmytene bidrar til et krigersamfunn eller et 

bondesamfunn. De ulike opphavsmytene til kongene, jarlene og høvdingene er med på å 

legitimere deres maktgrunnlag, men også deres unike stilling. Å kunne vise til en slekt som 

stammet fra mektige kjemper eller guder, fortalte man omverdenen at man var spesiell. 
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Dermed kan det virke som om ledere i vikingtiden måtte legitimere sin stilling gjennom bruk 

av forfedre som enten var guder eller kjemper.  

 

Opphavsmyten vi finner i Heimskringla er i stor grad knyttet til kongene og kan knyttes til en 

legitimering av Hårfagreættens krav på kongemakten. Heimskringla begynner med Ynglinge 

saga som går ut på at Halvdan Svarte, Harald Hårfagres far, stammer fra guden Frøy.104 

Dermed kan Hårfagreætten hevde sin rett på kongemakten, da de har gudeblod i årene. Det 

som er interessant er at Ynglingeætten stammer fra Frøy og ikke Odin, som i vikingtiden var 

den mektigste guden. Gro Steinsland tar opp dette i sin artikkel ”Origin Myths and Rulership. 

From the Viking Age Ruler to the Ruler of Medieval Historiography: Continuity, 

Transformations and Innovations.”. Hun trekker frem Frøys tilknytning til jordbruket som en 

årsak til denne genelogien. Ved å knytte seg til Frøy kunne trolig Hårfagreætten hevde at 

deres ætt ville garantere gode avlinger, fred og sørge for velstand.105 Jón Viðar Sigurðsson 

trekker frem myten om kongenes avstamming fra gudene som grunnlag for at kongene hadde 

spesielle egenskaper og at en konge som ble oppfattet som en god konge hadde gudenes 

gunst.106	Dette ser man også gjennom beskrivelsen av kongenes ettermæle, slik man ser i 

beskrivelsen av Håkon den godes ettermæle.  

 

Orkneyinga saga begynner med en konge, Fornjot, som var konge over Finland. En av hans 

etterkommere, Thorri, har tre barn. Nor og Gor er de to sønnene, mens datteren heter Goi. 

Hun forsvinner og de to brødrene reiser ut i verden for å finne henne. Gor reiser ut til havs og 

broren Nor reiser innover landet.107 Når de to møtes igjen har Gor kontrollen over alle øyene 

rundt Norge.108 Sagaen går så videre og beskriver de to sønnene til Gor, Heiti og Beiti, hvor 

Heiti blir stamfaren til Ragnvald Mørejarl og dermed jarlene på Orknøyene. Forskjellen 

mellom opphavsmyten i Heimskringla og Orkneyinga saga er at jarlene sies å ha et mer 

urnorskt opphav. Steinsland mener dette vises gjennom jarlenes hevd på en ætt som kunne 

følge røttene sine tilbake til tidenes morgen og derfor var mer nordisk enn de norske 

kongene, fordi de hadde en tilknytning til de nordligste delene av Norge.109 Deres urnorske 

																																																								
104 Snorre Sturluson, 2003, 10. 
105 Steinsland, 2011, 40. 
106 Jón Viðar Sigurðsson, 2008, 28. 
107 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  23. 
108 Ibid., 25. 2 
109 Steinsland, 2011, 50. 
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opphav skulle vise at jarlene hadde et mer legitimt krav på Orknøyene enn de norske 

kongene.  

 

Steinsland trekker frem Ian Beuermanns tolkning av sagaen som en måte å understreke 

jarlenes makt over øya og deres selvstendige rolle i forhold til den norske kongen. Han 

trekker spesielt frem jarl Rognvald som et motstykke til kong Sverre som på slutten av 1100-

tallet utøvde sterkere kontroll over øyene. 110 Fokuset på jarlenes kjempe-aner er derfor et 

forsøk på å fremme et mer ”urnorsk” opphav. Beuermann trekker frem jarlenes avstamming 

kommer fra kjemper som en motsetning til Hårfagreslekten som stammer fra gudene.111 

Kjemper og guder sloss mot hverandre, noe som igjen viser hvordan jarlene var i opposisjon 

mot kongene. Barbara Crawford trekker også frem jarlenes mytologiske opphav som en måte 

å forklare deres selvstendige prinseliknende posisjon.112 Jeg mener at dette perspektivet også 

kommer frem i sagaen, da jarlene gjerne får en mer verdig beskrivelse og at deres posisjon 

blir fremhevet i motsetning til å bli fremstilt som underlegen kongen. At sagaen kan ha vært 

et forsøk på å legitimere jarlenes makt er ikke utenkelig, da jarlene var den sterkeste makten 

lokalt og at kongemakten ikke hadde mulighet til å styre lokalt på samme måte. Det er 

påfallende hvordan jarlene bruker den samme strategien som kongemakten ved å trekke frem 

sine slektslinjer som de eldste og mest verdige, noe som viser hvordan samfunnet i denne 

perioden var opptatt av ære og egnethet. Rigsþula trekker veksler på egnethet og at visse 

menn har spesielle egenskaper som gjør de opphøyet andre menn. Dette ser man tydelig i 

jarlenes opphavsmyte. De kom fra en urgammel mektig slekt som gjorde dem til mer verdige 

ledere.  

 

Steinsland mener fokuset på kjemper i mytene om Orknøyenes erobring kan gi en indikasjon 

på et forsøk på å legitimere makten til jarlene på bekostning av de norske kongene.113 

Dermed kan man hevde at sagaen er skrevet for å legitimere jarlenes makt på Orknøyene. 

Hvis man tar utgangspunkt i at sagaen som en legitimering av jarlenes makt, ser man tydelig 

er skille etter at øysamfunnet offisielt ble et skattland. Da ser man ikke den samme bruken av 

																																																								
110 Ibid., 51. 
111 Ian Beuermann, "Jarla Sogur Orkneyja," i Ideology and power in the Viking and Middle 
Ages : Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney, and the Faeroes, red. Jón Vidar Sigurðsson 
Gro Steinsland, Jan Erik Rekdal og Ian Beuermann, The Northern World (Leiden: Brill, 
2011), 116.  
112 Crawford, 2013, 80. 
113 Steinsland, 2011, 52. 
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sagaer som en form for legitimering, noe som trolig kommer av at forholdet til de norske 

kongene var tydeliggjort. Beuermann trekker frem det at jarlene blir fremstilt som en kriger 

som har blitt leder i sagaen og at dette viser hvordan jarlene var selvstendige og ikke under 

kongen.114 Denne tankegangen om at man har vært kriger og så blitt leder stemmer overens 

med et krigersamfunn. I et slikt samfunn var den øverste lederen den beste krigeren, slik man 

ofte ser i beskrivelsene av jarlene. På grunn av både beskrivelser og opphavsmyten kan vi si 

at Orknøyene var et krigersamfunn.   

 

Kjempemytene var med på å skape en opphavsmyte som ga jarlene en like mektig og viktig 

ætt, om ikke mer, som de norske kongene. Dermed ser man hvordan ideologi blir brukt for å 

legitimere deres egen posisjon. Jarlene har helt spesielle egenskaper som begrunner deres 

makt. Sammenlikner man med Rigsþula ser man tydelig hvordan disse egenskapene fører til 

en opphøyet samfunnsposisjon. Jarlene oppfører seg til en hvis grad som småkonger. Skillet 

mellom jarl og konge er i den tidlige perioden noe utflytende og det er ikke helt klart hvem 

som er den mektigste av de to samfunnsjiktene, noe Beuermann trekker frem115. I teorien er 

det kongen, men i noen tilfeller viser praksis at det ikke er like lett å skille de to. Gjennom 

sine handlinger og sin opposisjon viser de hvor mektige de var og trolig også hvor mektige de 

selv mente de var. Sammenlikner man med de norske Ladejarlene kan man se likhetstrekk 

mellom bruken av myter som legitimering av maktposisjoner. Dermed er ikke metoden brukt 

i sagaen unikt for jarlene på Orknøyene, men et trekk brukt av mektige menn i vikingtiden før 

kongen blir en reell maktfaktor. Likevel ser man også tydelige tegn på at de også er 

underdanige overfor mektige konger. Trolig har de vært klar over at deres maktposisjon har 

vært avhengig av andre mektige menn og at det har vært smart å alliere seg med ulike konger. 

Ved å knytte seg til kongen kunne man få tilgang til rikdom og eiendom.  

 

Et annet ideologisk eksempel på jarlenes maktposisjon er når Torv-Einar dreper Halfdan 

Hålegg, sønnen til Harald Hårfagre. Igjen ser man hvordan jarlene blir fremstilt som 

mektigere enn kongene. Einar klarer å slå tilbake mot kongeslekten. Beuermann trekker frem 

hendelsen hvor Einar ofrer Halfdan til Odin gjennom å utføre en blodørn som en måte å vise 

jarlenes tilknytning til Odin.116 Dermed ser man hvordan jarlene på Orknøyene gjennom 

sagaen blir fremstilt som mye sterkere, mer verdige og dyktigere ledere enn kongene. De 
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knyttes til gudene gjennom sine handlinger og viser omverdenen at de har gudenes gunst selv 

om de ikke har slektskap med gudene.117 På grunn av dette kan man hevde at sagaen er 

skrevet ut fra et ønske om å vise frem jarlenes styrke og selvstendighet fra de norske 

kongene. De er på mange områder bedre enn de norske kongene. Steinsland trekker også 

frem Torv-Einar som en karakter hvor ideologien tydelig kommer frem. Gjennom sine 

foreldre viser Einar spenningen mellom deres opphav, faren var jarl og moren var slave, noe 

Steinsland mener legger opp til at han kommer til å bli en leder.118 Både Beuermann og 

Steinsland fremhever Einars utseende som en klar referanse til Odin, hvor de begge mangler 

et øye, men kan likevel se bedre enn de fleste menn.119 På grunn av disse referansene til 

guden Odin blir krigerelementer tydelig en del av ideologien på Orknøyene. Derfor kan vi 

hevde at Orknøyene var et krigersamfunn basert på den ideologien vi finner i Orkneyinga 

saga.  

 

Det som er spesielt med Færeyinga saga er at den ikke bruker de samme virkemidlene som de 

andre sagaene jeg har brukt i denne oppgaven. Mens Heimskringla og Orkneyinga saga 

fokuserer på et mytisk opphav som skal gi makthaverne mer legitimitet, fokuserer Færeyinga 

saga på andre egenskaper ved sine ledere. Dette kan komme av at Færeyinga sagas ledere var 

høvdinger og derfor lavere på rangstigen, eller så kan det mytologiske opphavet ha vært 

mindre viktig i det politiske spillet.  Sagaen bruker, i følge Gro Steinsland, samme oppskrift 

som andre liknende sagaer når det gjelder opphavsmyter. Det er tydelige innslag av hedenske 

mønstre, samtidig som at Færeyinga saga skiller seg ut fra de andre sagaene på grunn av at 

helten er en høvding og ikke en jarl eller en konge. Hun trekker også frem forskjeller i 

oppbyggingen ved at liknende sagaer om konger og jarler gjerne viser til en slektslinje som 

går tilbake til guder eller kjemper. Færeyinga saga bruker hedenske innvielsesprosesser, hvor 

helten skaper relasjoner til Odin, og det som Steinsland mener er en kjempe-kvinne.120 

Relasjoner til kjemper eller guder er noe man også finner i opphavsmytene knyttet til 

Ynglingeætten og jarlene på Orknøyene. Et eksempel på denne innvielsesprosessen er når 

Håkon jarl tok med seg Sigmund til en kvinne for å søke støtte hos gudene slik at Sigmund 

skulle få hell på reisen tilbake til Færøyene. Her ser man hvordan helten Sigmund skaper 

relasjon til Odin ved at han går til en volve for å be om en trygg reise. Ved å trekke veksler 

																																																								
117	Ibid., 136.	
118	Steinsland, 2011, 50.	
119	Ibid., 51; Beuermann, 2011, 135.	
120 Steinsland, 2011, 53. 
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på det hedenske skikker viser sagaen hvordan den blivende høvdingen har aksept fra gudene. 

121 Sagaen kan på denne måten ha fungert som en legitimering av høvdingens makt.  

 

Jeg mener imidlertid at denne legitimeringen ikke virker å gå på bekostning av kongens makt 

og relasjonene mellom konge, jarl og høvding. Dette ser man ved at Sigmund er klart 

underdanig i forhold til Ladejarlen og til de ulike kongene. Han er deres mann og dermed blir 

hans posisjon også understreket i hans beskrivelser i sagaen. Sigmund må stadig innfinne seg 

hos Ladejarlen eller de ulike kongene.122 Dette viser hvordan han står under dem på 

hierarkiet, men sier også noe om hvordan hans stilling som hirdmann fungerte. Han er nødt til 

å vende seg mot sin leder når det er konflikter og kan ikke løse dem selv, men også når 

lederen ønsker det eller trenger hjelp. Dermed ser man tydelig hvordan Sigmund står lavere i 

det sosiale hierarkiet. Trond på sin side har ikke det samme forholdet til Ladejarlene eller de 

ulike kongene. Han velger ofte å ikke møte opp, trolig for ikke å havne i et underdanig 

forhold.123 Dermed står han friere i forhold til egne valg, men også i forhold til valg som 

gjelder øysamfunnet. Sigmund er bundet til sin leder, mens Trond har flere valgmuligheter.  

 

Gjennom det ideologiske ser man også stor forskjell mellom øysamfunnene Orknøyene og 

Færøyene. Orknøyene fremstår som ideologisk mer likestilt de norske kongene, mens 

Færøyene ser ut til å være lavere på hierarkiet også ideologisk. Høvdingene på Færøyene har 

ikke makt nok til å kunne være i opposisjon mot de ulike norske kongene, men det virker som 

om de er viktige nok til å måtte legitimere sin makt overfor andre politiske ledere. En annen 

forskjell er skrivemåten og lengden på sagaen. Det er lite utbroderinger og det fins ikke 

skaldedikt i Færeyinga saga. Dette kan man finne i Orkneyinga saga og Heimskringla. 

Bruken av skaldedikting i sagaen sier også noe om hvor mektige personene var. Både 

høvdinger, jarler og konger fikk skaldedikt skrevet om seg, men det var kun de mektigste 

som tiltrakk seg skalder. På Færøyene kan man ikke finne eksempler på at skaldekvad har 

blitt skrevet ned om noen av lederne der. Trolig har de ikke vært mektige nok til å tiltrekke 

seg skalder. Dette viser igjen hvordan høvdingene på Færøyene stod lavt på det sosiale 

hierarkiet og at det trolig var et bondesamfunn hvor man ikke hadde de samme mulighetene 

til å opparbeide seg den nødvendige rikdommen for å klatre oppover i makthierarkiet.  

 

																																																								
121 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  38.	
122 Ibid., 46, 47, 53, 54.  
123Ibid., 43, 54, 70. 
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2.4 Oppsummering 

Orknøyene vises gjennom både beskrivelser og opphavsmyter tydelig som et krigersamfunn. 

Jarlene blir beskrevet som krigere og deres egenskaper er ofte av en annen art en høvdingene 

på Færøyene. Også opphavsmyten gir rom for å tolke det dithen at Orknøyene er et 

krigersamfunn. Både forfedrene og jarlene selv blir fremstilt som krigere som har blitt ledere, 

noe som stemmer overens med et krigersamfunn hvor det er den beste krigeren som er den 

øverste lederen. Sammenlikner man med hvordan kongene blir beskrevet kan man finne flere 

likheter, blant annet fokuset på krigerevner. Likevel ser man også store forskjeller. Kongene 

blir fremstilt som personer med helt spesielle egenskaper som gjør dem bedre enn andre 

ledere. I selve beskrivelsen får de også ofte flere adjektiver enn jarlene. Jarlene på sin side 

blir i stor grad beskrevet ut fra sine lederegenskaper og deres krigerevner. Dette henger trolig 

sammen med behovet for å hevde seg militært, da jarlene på Orknøyene i starten av perioden 

870-1195 stadig var under angrep fra andre, noe som førte til at de var nødt til å være dyktige 

militære ledere. Dermed ser man at beskrivelsene knyttet til jarlene på Orknøyene følger det 

samme mønsteret man finner i Rigsþula, noe som gjør at vi kan definere Orknøyene som et 

krigersamfunn. 

 

Færøyene blir gjennom opphavsmyter og herskerbeskrivelser fremstilt som et bondesamfunn. 

De aller fleste menneskene man møter i sagaen er bønder, og høvdingene blir fremstilt som 

ledere for et jordbrukssamfunn, i motsetning til et samfunn preget av krigermentalitet. Det 

betyr ikke at man ikke finner eksempler hvor konflikter har eskalert og vold har forekommet, 

men sagaen viser et samfunn som i stor grad er preget av samarbeid og få konflikter. 

Beskrivelsene høvdingene får er også med på å knytte samfunnet til jordbruk. Ingen av 

høvdingene blir beskrevet som krigere. Man har Sigmund Brestessøn, som i Håkon Jarls hird 

var med i strid, men så fort han ble høvding på Færøyene blir hans evner som kriger uviktige. 

Dermed ser man at beskrivelsene bekrefter Færøyenes status som et bondesamfunn. De var 

ikke viktige og mektige nok til å kunne opprettholde sine krigerevner. Dette ser man også i de 

indre konfliktene. De lokale konfliktene ender ofte i harde kamper, men de involverte består 

av små grupper, noe som igjen peker mot et jordbrukssamfunn. Det fantes ikke ressurser til å 

opprettholde et stort følge og trolig var det ikke et behov for det. Selv om de mektigste 

mennene på Færøyene hadde et følge med seg får man vite at disse følgene ikke er spesielt 

store. Dermed ser man store forskjeller mellom høvdingene på Færøyene og jarlene på 

Orknøyene, spesielt hvis man tar utgangspunkt i Rigsþula. På bakgrunn av dette mener jeg at 

man kan hevde at Orknøyene var et krigersamfunn mens Færøyene var et bondesamfunn.  
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Til slutt må vi se om opphavsmytene og herskerbeskrivelsene gir oss en troverdig beskrivelse 

av samfunnet slik det egentlig var. Jeg mener at man i disse ideologiske fremstillingene vil 

finne noen tendenser som stemmer overens med virkeligheten, men fordi vi forholder oss til 

ideologi må vi også huske på at dette trolig er et idealisert bilde av virkeligheten. Vi kan 

sammenligne med lover. Selv om man har en lov som sier at det ikke er lov til å drepe betyr 

ikke det at drap er noe som skjer ofte. Det kan selvfølgelig skje, men en lov i seg selv 

forteller oss ikke nødvendigvis mye om et samfunn. Ideologien som preger et samfunn vil få 

innvirkninger på hvordan samfunnet er bygget opp, men hvordan det blir tolket i praksis er 

vanskelig å finne et ordentlig svar på grunnet kildematerialet vårt. Jeg mener derfor at de 

tendensene vi ser kan gi oss en indikasjon på hvordan samfunnet kan ha vært, men vi må 

også forholde oss til at dette trolig er et idealisert bilde. Vi kan derfor hevde at fraværet av 

krigerbeskrivelser i både herskerbeskrivelsene og opphavsmytene knyttet til Færøyene viser 

hvordan øysamfunnet var et bondesamfunn, mens fokuset på krigerevner og 

krigermentaliteten vi finner i Orkneyinga saga viser hvordan Orknøyene var et 

krigersamfunn. 
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3 Vennskap 
3.1 Innledning. 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg det som blir regnet som den viktigste måten å skape 

politiske allianser i vikingtiden, nemlig vennskap. Dette skal jeg gjøre ved å ta for meg 

forholdet jarlene på Orknøyene og høvdingene på Færøyene har til bønder, høvdinger, konger 

og kirken. Deretter vil jeg diskutere forskjellene og likhetene som dukker opp med fokus på 

definisjonene av hva et krigersamfunn og et bondesamfunn er. Jeg mener at muligheten til å 

opprette vennskapsallianser vil være forskjellige i et bondesamfunn og i et krigersamfunn, da 

tilgangen til ressurser vil være annerledes. 

 

I vikingtiden og tidlig middelalder var vennskap trolig den viktigste politiske alliansemetoden 

som ble brukt. Gjennom vennskap kunne man skaffe seg lojalitet og støtte. Jón Viðar 

Sigurðsson definerer vennskap som en kontrakt mellom to parter med klare gjensidige 

forpliktelser. Dette er det politiske systemet som møter oss på Island og i Norge i perioden 

900-1300.124 Sannsynligvis har denne politiske kulturen fått konsekvenser for menneskene på 

Færøyene og Orknøyene, da de hadde relasjoner til Norge gjennom slektskap eller andre 

bånd. Mektige ledere gav sine støttespillere rike vennegaver for å sikre seg deres støtte. På 

grunn av gavene var man avhengig av store ressurser slik at man kunne opprettholde 

vennskapsbåndene. For de som ikke var rike kunne vennskapsinngåelse med mektigere parter 

være en mulighet til å få tilgang på ulike resurser. Derfor fikk man et system som påvirket 

hele samfunnet. På grunn av den store innflytelsen vennskap hadde på det politiske livet er 

det viktig å se på hvordan vennskap ble inngått i øysamfunnene. Ved å ta for seg hvordan 

lederne på de ulike øysamfunnene inngikk vennskap med sine allierte kan man få et innblikk 

i hvordan den politiske kulturen var bygd opp.  

 

Rigsþula forteller oss at jarlene har sin posisjon fordi de har egenskaper som tilsier at de er 

mektigere enn høvdinger. Høvdingene har på sin side egenskaper som gjør at de har en 

høyere status enn bønder. Denne statusen er ofte basert på det inntektsgrunnlaget de ulike 

sjiktene har tilgang til. En bonde hadde mindre ressurser enn en høvding, mens en høvding 

hadde mindre ressurser enn en jarl. Statusen til en mann i vikingtiden var i stor grad knyttet 

til mengden ressurser han hadde tilgang til. Det var kun de rikeste som hadde mulighet til å 

reise utenlands for å skaffe seg mer rikdom gjennom tokt, da de hadde muligheten til å 
																																																								
124 Jón Viðar Sigurðsson, 2010, 13. 
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finansiere båter og mannskap. På grunn av dette er det grunn til å tro at ressurstilgangen til 

jarlene på Orknøyene og høvdingene på Færøyene var forskjellig, og at dette fikk 

konsekvenser for deres nettverk. Ved å se på nettverkene til de ulike lederne kan man trolig 

finne tendenser som viser om de ulike samfunnene hørte hjemme i enten krigersamfunn eller 

bondesamfunn. 

 

3.2 Bønder. 

På Island var vennskapet mellom bønder og høvdinger, eller andre mektige menn, det 

viktigste båndet i perioden mellom 800-1200, noe Jón Viðar Sigurðsson mener også var 

gjeldene for Norge på tross av dårligere kildegrunnlag.125 Vennskap var en gjensidig kontrakt 

som gikk ut på at bøndene fikk støtte, beskyttelse og gaver fra høvdingen, som på sin side 

fikk støtte til sine politiske ambisjoner.126 Det som er interessant er å se om denne måten å 

bedrive nettverksbygging også ble brukt på Færøyene og Orknøyene i og med at begge 

øysamfunn har forbindelser til Norge. For det første så har begge øysamfunn den norske 

kongen som overhode, selv om vi kan hevde at dette kun var i navnet og ikke alltid i 

realiteten. For det andre stammet de fleste innbyggerne fra Norge, så det er sannsynlig at de 

har tatt med seg den politiske kulturen derfra. Antakeligvis har de også opprettholdt 

kontakten med sine slektninger i Norge og gjennom dette fortsatt den norske politiske 

kulturens innflytelse på øysamfunnene. Hvis man i tillegg tar med handelsrelasjoner så er det 

trolig at den politiske kulturen har vært tilnærmet lik på øyene som i Norge. Også tinget må 

trekkes frem som en institusjon hvor forholdet til bøndene på øysamfunnene var viktig.   

 

3.2.1 Færøyene 

Bønder bidro til den største delen av en mektig manns nettverk. De var gjerne lokalt forankret 

og de bidro med støtte når det var behov for det. Ofte var det også her mektige ledere hentet 

mesteparten av sin militære styrke. På Færøyene er det tydelig at høvdingene har hatt et 

forhold til bøndene på øysamfunnet uten at det blir utbrodert i sagaen. Tinget må trekkes 

frem som en institusjon hvor bøndene får hjelp og støtte av høvdingene, men også et sted 

hvor høvdingene kunne kreve støtte av sine støttespillere. Dette ser man blant annet når 

Sigmund ønsker å innføre kristendommen etter påvirkning fra Olav Tryggvasson. Sigmund 

tok det opp med bøndene på tinget og bøndene fikk muligheten til å diskutere seg i 

																																																								
125 Ibid., 20. 
126 Ibid., 21.	
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mellom.127 Her ser vi hvordan sagaen gir oss en indikasjon på hvordan forholdet til bøndene 

var. Hendelsen viser også hvordan bøndene kunne velge å støtte andre ledere når de valgte å 

ikke følge Sigmund, men heller søkte til Trond. Dermed klarte ikke Sigmund å få med seg 

tinget på å konvertere til kristendommen.128 Støtten i lokalsamfunnet ble for svak. Dette 

forteller oss noe om hvordan relasjonen til bøndene var på Færøyene. Høvdingene kunne ikke 

gjøre som de ville og de var nødt til å bygge opp sitt nettverk på lignende måte som man ser 

på Island. Det man også ser gjennom denne hendelsen er at det kun er bønder som kalles inn 

til tinget. Høvdinger blir ikke nevnt. Både Sigmund og Trond var høvdinger, men mangelen 

på andre høvdinger på tinget viser at Færøyene var et utpreget bondesamfunn.  Dermed kan 

man hevde at Færøyene var et bondesamfunn.  

 

Når Sigmund senere tvinger Trond til å konvertere, klarer han å få med seg Tronds 

støttespillere på dette.129 Sammenlikner man med konverteringen av Island kan man finne 

fellestrekk ved måten man konvertere til kristendommen på. Når en høvding ble kristen, 

påvirket dette også hans støttespillere. De valgte å konvertere for å sikre seg støtten og 

beskyttelsen fra høvdingen. Høvdingene var religiøse ledere slik at overgangen 

kristendommen nok ikke var så voldsom som sagaene gir inntrykk av.130 På bakgrunn av 

dette ser man at overgangen til kristendommen følger samme ”oppskrift” som man ser andre 

steder i Skandinavia i samme periode. Om dette er fordi sagaforfatteren har fremstilt det slik, 

eller om det fulgte dette mønsteret er vanskelig å si noe om, men vi kan finne belegg for at 

overgangen gikk relativt greit og fort på grunn av den posisjonen høvdingene hadde i 

lokalsamfunnet. På bakgrunn av dette er det grunn til å tro at høvdingene på Færøyene må ha 

hatt et godt forhold til bøndene.  

 

Mange av høvdingenes slektninger var trolig bønder, som Toralv Sigmundssøn, sønnen til 

høvding Sigmund Brestessøn.131 Dette gjør at forholdet til mange bønder, grunnet lavt 

innbyggertall, trolig var av en slektskapsart. Selv om ætt ikke nødvendigvis var det viktigste 

båndet i det norrøne samfunnet, hadde det trolig mye å si for menneskene på Færøyene.  En 

annen indikasjon på forholdet mellom høvdinger og bønder er når det ble kalt inn til ting og 

																																																								
127 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  51. 
128 Ibid. 
129 Ibid., 53.  
130 Jón Viðar Sigurðsson, Kristininga i Norden 750-1200  (Oslo: Det Norske Samlaget, 
2003), 36. 
131 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  70.	
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hver lokale makthaver kom til tinget med sine støttespillere. Sagaen beskriver blant annet at 

Trond i Gata hadde en stor flokk med seg på tinget, noe hans andre makthavere også 

hadde.132 Denne flokken har trolig vært bønder som har blitt knyttet til høvdingen. Dermed 

ser man at det må ha vært en sterk relasjon mellom høvdingene og bøndene, hvis ikke hadde 

de trolig ikke bidratt med politisk og militær støtte. Høvdingenes avhengighet av bøndene 

kommer tydelig frem når Sigmund Brestessønn forsøker å konvertere alle på Færøyene via 

tinget. Her ser man at høvdingene var avhengig av bøndenes støtte for å kunne fremme sin 

egen posisjon. Derfor kan man hevde at forholdet til bøndene var viktig og en stor del av 

høvdingenes liv, selv om sagaen ikke gir inntrykk av dette. På grunn av at en stor del av 

befolkningen på Færøyene var bønder, mener jeg at Færøyene var et bondesamfunn.  

 

3.2.2 Orknøyene. 

På Orknøyene virker det også som om jarlene har støtte i lokalsamfunnet. Dette ser man 

gjerne når det kommer andre rivaliserende jarler på banen. Jarlenes ettermæle er også med på 

å fortelle oss hvordan forholdet til bønder og mindre mektige aktører på øysamfunnet var. 

Det som er interessant er at vi ikke får innblikk i hvordan disse vennskapsbåndene blir 

inngått. I Norge og på Island blir vennskapsinngåelse beskrevet nøye og det kommer tydelig 

frem i sagaene. I Orkneyinga saga virker det ikke som forfatteren har fokusert på forholdet til 

bønder eller høvdinger, men at han heller har fokusert på hvordan nettverk dannes på et 

høyere politisk nivå. Dette er interessant fordi jarlene ville ikke kunnet opprettholdt sin 

posisjon uten støtte lokalt. Likevel får vi et innblikk i hva slags forhold jarlene hadde til 

bøndene gjennom de beskrivelsene forfatteren skriver om de ulike jarlene. Mange av jarlene 

blir beskrevet som godt likt og sjenerøse av forfatteren. Jón Viðar Sigurðsson har blant annet 

trukket frem at Håvamål fremmer sjenerøsitet og gavmildhet.133 Dermed kan man få innblikk 

i jarlenes gavegivning selv om det ikke blir nevnt spesifikt i sagaen at jarlene gjør dette for å 

danne vennskap med bøndene. Uten bøndenes støtte hadde ikke jarlene hatt den samme 

muligheten til å opprettholde sin makt, verken militært eller politisk. Trolig valgte jarlene å gi 

gaver til sine støttespillere, slik man også ser i Norge og på Island.  

 

Bøndene kommer indirekte frem i sagaen når Einar Vrangmunn Sigurdsson forsøker å samle 

tropper for å prøve seg på jarletittelen. Forfatteren skriver at han mislyktes, fordi mennene på 

																																																								
132 Ibid., 77. 
133 Jón Viðar Sigurdsson, 2010, 22. 
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Orknøyene foretrakk en slekt.134 Dermed kan man hevde at jarlene ikke nødvendigvis trengte 

å skape nettverk gjennom gaver og vennskap, men at de arvet tittelen fra sine slektninger og 

at støttespillere kun var nødvendig i tilfeller hvor man hadde flere mulige arvinger. Sigurd 

Lodvesson er også en som ifølge sagaen arver jarledømmet etter sin far. Sagaen sier kun at 

han tok over jarledømmet etter sin far uten å gi oss noen utdypning i forhold til hvordan dette 

foregikk.135 Dette vil i så fall være en alternativ metode for å skaffe seg makt på i denne 

perioden. At en posisjon var arvelig er ikke noe man ser i tidlig middelalder. Posisjoner ble 

oppnådd ved at en sønn opprettet vennskap med sin fars nettverk enten gjennom gaver eller 

andre goder. Fraværet av denne typen vennskapsinngåelse gjør at man må stille spørsmål ved 

kildens troverdighet. Kanskje mente forfatteren av sagaen at dette var en så viktig del av det 

politiske spillet at man ikke trengte å nevne det, noe jeg stiller meg tvilende til, da forfatteren 

nevner vennegaver i vennskapsinngåelser med andre samfunnssjikt. Likevel er det interessant 

at det virker som om jarledømmet gikk i arv til mannlige slektninger og at man ikke 

nødvendigvis trengte å danne vennskap med sin fars nettverk. Kanskje har samfunnet vært 

såpass lite at beskyttelsen jarlene kunne gi var viktigere enn å inngå vennskap med dem.  

 

Når jarl Torfinn Sigurdsson dør kan man se hvordan arvelighet ser ut til å ha en større rolle i 

den politiske kulturen. I Norge og på Island var det vanlig å holde gravøl hvor eventuelle 

sønner opprettet vennskap med sin fars venner.136 I Orkneyinga saga finner man ikke 

eksplisitte eksempler på dette, man finner derimot flere eksempler på at posisjoner trolig gikk 

i arv: 

 

”The Earl was greatly mourned in the lands he had inherited, though in those regions 

he had taken by force people thought it vey oppressive to live under his rule, so most 

of the places he had conquered broke away and the people there looked for protection 

from those who held the land by birthright.”137  

 

Her ser man igjen et tydelig eksempel på en ide om arvelighet. Om dette er en anakronistisk 

tanke fra forfatterens egen tid er godt mulig, men sammenlikner man alliansene med bønder 

og andre mektige mennesker ser man at tendensen er at bøndene følger den avdøde jarlens 

																																																								
134 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  35.	
135 Ibid., 36. 
136	Jón Viðar Sigurðsson, 2010, 28.	
137 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  75.  
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sønner. Jón Viðar Sigurðsson argumenterer for at etter kristendommens innføring på Island 

på 1000-tallet ser man en gradvis endring i gravskikken slik at arvingene automatisk overtar 

farens nettverk ved hans død.138 Dette er noe som stemmer overens med den politiske 

kulturen på Orknøyene. Inntrykket sagaen gir oss er at arvingene ikke trenger å fornye 

vennskapet til bøndene i farens nettverk med gaver, men at deres støtte går i arv så lenge 

jarlen kan gi beskyttelse. Antakelig har innføringen av kristendommen ført til endringer i det 

politiske systemet slik at man sakte, men sikkert, gikk bort fra vennskapsrelasjoner og heller 

gikk over til å arve posisjoner, noe Jón Viðar Sigurðsson argumenterer for. Forholdet til 

Skottland har nok også hatt innvirkning på den politiske kulturen, da de i lengre tid hadde 

vært kristne og kanskje hadde andre måter å bygge nettverk på.  

 

Et argument for at gaveutveksling ikke nødvendigvis var viktig for støtten til jarlen er 

krigføring, som også var en metode jarlene på Orknøyene brukte for å skaffe seg tilgang til 

jarledømmet. Man kan se dette når Skuli Torfinnsson ønsket å overta jarledømmet. Han reiste 

til Skottland og fikk samlet en hær. Han sloss mot sin bror og tapte.139 Man kan også finne 

andre slike jarleemner som gjør det samme for å oppnå jarletittelen. Når det er kniving om 

jarledømmet ser man at de fleste jarlene valgte å samle sine støttespillere og gå til angrep på 

sine politiske motstandere. Bøndenes støtte var her viktig for å kunne oppnå sine mål. Derfor 

er det trolig at man må ha kommet med lovnader om rikdom eller brukt trusselen om 

motstanderens sanksjoner ved et eventuelt tap i krig som argument hvis man ikke benyttet 

gaver som en måte å skaffe seg lojalitet fra bøndene. Likevel kan man gjennom krigføringen 

internt på øysamfunnet hevde at jarlene skaffet seg betydelige ressurser som de kunne dele 

mellom sine støttespillere og derfor hadde en gaveutveksling.  

 

Et argument for at gaveutveksling foregikk på Orknøyene er de ulike maktfraksjoner som 

oppstod i forbindelse med at flere sønner tok over jarledømmet. Da er det tydelig at bønder 

og høvdinger splittes opp i fraksjoner, men også i områder. Om støtten følger området den 

unge jarlen tar over kommer ikke klart frem i sagaen, men trolig har jarlen måttet yte noe for 

sine støttespillere. Her må man stille spørsmål ved sagaforfatterens tolkning av fortidens 

samfunn. Var det slik at sønner ikke behøvde å bygge nettverk lokalt og at jarledømmet var 

arvelig, eller var denne tolkningen påvirket av samfunnsstrukturen i forfatterens samtid? Jeg 

mener at sagaen gjennomgående gir inntrykk av at jarledømmet ikke hadde den samme 
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politiske kulturen man finner på Island og i Norge. Jarledømmet virker å ha blitt arvelig 

relativt tidlig og at man ikke behøvde å bygge opp makt lokalt, trolig som følge av den 

beskyttelsen jarlene kunne gi.  

 

En måte å skape vennskap og nettverksallianser var gjennom gjestebud. I ”Den vennlige 

vikingen” tar Jón Viðar Sigurðsson opp viktigheten av å holde gjestebud og at dette var en del 

av ledernes metode for å opprette vennskap. Ofte ble det delt ut gaver på disse 

sammenkomstene.140 Det ser ut til at flere av jarlene benytter seg av gavegiving på disse 

gjestebudene, uten at vi nødvendigvis får innblikk i hva som har foregått på gjestebudet. En 

hendelse som viser at gjestebud også blir brukt på Orknøyene er når Havard Torfinnsson 

inviterer sin en av sine slektninger på et gjestebud, hvor denne slektningen var en respektert 

høvding med mange følgere.141 Ut fra tradisjonen man hadde i Norge og på Island når det 

gjaldt gjestebud er det trolig at jarlene brukte slike gjestebud til å knytte bånd til 

lokalbefolkningen og styrke sine vennskap. Hans Jacob Orning trekker frem gjestebud som 

en måte å knytte folk sammen basert på den rituelle meningen av gjestebudet. Også 

gavegivingen som fulgte etter gjestebudet trekkes frem som en måte å gjøre disse båndene 

sterkere og mer varige.142 Her ser vi hvordan gjestebud og gavegiving har et rituelt preg og at 

dette var med på å binde folk sammen. Dermed kan man hevde at dette også foregikk på 

Orknøyene i større grad enn vi får inntrykk av fra sagaen.  

 

Selv om vi ikke får vite noe om hvordan gjestebudet fungerer i det politiske livet på 

øysamfunnet er det trolig at et gjestebud fungerte på lik linje som det gjorde i Norge og på 

Island. Jarlene brukte trolig gjestebud for å styrke forholdet til sine støttespillere. Orkneyinga 

saga nevner et gjestebud som ble holdt etter det som skulle være en fredsforhandling mellom 

jarl Håkon og jarl Magnus.143 Man kan sette spørsmålstegn ved at forfatteren av sagaen ikke 

har utdypet hva som foregikk på disse festene i forhold til det politiske spillet som nok 

foregikk på disse gjestebudene. Trolig har det foregått gavegivning og vennskapsinngåelse 

slik Orning mener det foregikk. Etter festene ble det delt ut gaver for å styrke eller opprette 

vennskap. Jeg mener at det er trolig at disse festene har blitt brukt til samme formål som man 
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ser på Island og i Norge. Man har brukt festene til å gi gaver til sine støttespillere og derfor 

klart å opprettholde sin posisjon.  

 

Jarlenes forhold til bøndene kan til en viss grad også belyses gjennom de ting som ble holdt 

på øysamfunnet. Bare det at det ble holdt ting sier mye. Jarlene kunne ikke opprettholde sin 

egen makt uten støtte lokalt. Derfor ble trolig tinget en viktig institusjon hvor bøndene kunne 

komme med klager, tvister og lignende slik at jarlene kunne finne en løsning. Tinget var også 

et sted hvor man måtte yte motgave ved å støtte den jarlen man eventuelt hadde inngått 

vennskap med, hvis vennskapsrelasjonen var av en viktig politisk art. Dermed ser vi at 

forholdet til bøndene trolig var viktig, men at sagaforfatteren ikke har nevnt dette i stor grad. 

Det kan også virke som om jarlene ikke har hatt det samme tette båndet til bøndene som man 

trolig hadde på Færøyene, da samfunnet var større. Tinget viser også den posisjonen jarlene 

hadde på tinget, da jarlene ofte ble brukt som dommere i tvister.  

 

3.3 Høvdinger. 

I denne delen skal jeg se på vennskap mellom høvdingene på Færøyene, men jeg vil også se 

på jarlenes vennskap med lokale høvdinger. Før vi gjør det må vi se på høvdingers vennskap 

mer generelt. Vennskap mellom høvdinger var ofte midlertidig og ofte initiert ut fra et ønske 

om å bedre sin egen posisjon. Dette førte til at vennskap mellom høvdinger var lett å 

opprette, men også lette å oppheve.144 Hvis en høvding viste svakhetstegn mistet han sin 

politiske verdi og vennskapet til høvdinger og andre støttespillere ble oppløst.145 Vennskap 

med høvdinger er viktig å se på, da det kan gi oss innblikk i hvordan makteliten opererte på 

øysamfunnet, trolig i en større grad enn forholdet til bøndene kan vise oss. Dermed kan man 

få innblikk i den politiske kulturen som eksisterte på øysamfunnene. Vennskap med 

høvdinger kan også vise forskjeller og likheter mellom den politiske kulturen på Orknøyene, 

Færøyene og Norge. I et krigersamfunn vil vennskap med høvdinger være viktigere for den 

militære strategien til politiske ledere på grunn av den militære støtten en høvding kunne gi. 

For et bondesamfunn vil tilknytningen til høvdinger være knyttet opp mot beskyttelse i større 

grad. Ønske om støtte til kriger eller tokt vil ikke være viktig for menneskene i et 

bondesamfunn.  

 

3.3.1 Færøyene 
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På Færøyene kan man se at høvdingenes forhold til andre høvdinger på øysamfunnet ofte var 

anspent og preget av konflikter om hvem som var den mektigste. Dette er også en type 

konflikt man finner internt på Orknøyene mellom ulike jarlsemner, hvor man kan se at jarlene 

brukte sitt nettverk mot sine politiske motstandere. I Færeyinga saga blir spesielt forholdet 

mellom Trond i Gata og Sigmund Brestessøn et eksempel på hvordan høvdinger forholdt seg 

til hverandre. Trond motarbeider i stor grad Sigmunds forsøk på å skaffe seg mer kontroll på 

vegne av den norske kongen. For å få til dette får han blant annet med seg bøndene på å nekte 

å konvertere til kristendommen på tinget. Man ser også at Trond og Sigmund stadig går til 

væpnet konflikt mot hverandre og at de inkluderer støttespillere i dette.146 Trolig har disse 

støttespillerne vært bønder da man ikke hører om andre høvdinger på Færøyene. Man kan 

finne forsøk på å sette i stand forlik mellom de to slektene ved å inngå ekteskap.147 Dette 

viser hvordan de to høvdingeslektene forsøkte å roe ned situasjonene, men også sørge for å 

utligne den andres makt. Ved å inngå slektskap ville de to slektene blir til en felles slekt som 

da kunne styre sammen. Ellers blir forholdet mellom de to høvdingene fremstilt som et hat-

forhold og at de kun har tolerert hverandre. Dette ser man gjennom de mange angrep på 

hverandre, men også drapet på Sigmunds far må trekkes frem som en årsak til denne 

uvennligheten mellom de to høvdingene.148  

 

Sagaene gir også inntrykk av at høvdingene var venner med hverandres venner og at disse 

forsøkte å få partene til å inngå forlik. Svinø-Bjarne er en av disse felles vennene og han 

forsøker ofte å få Sigmund og Trond til å inngå forlik.149 I de væpnede konfliktene mellom 

partene velger han å ikke delta, trolig for å ikke komme i en lojalitetskonflikt.150 Her ser man 

hvordan høvdingene forholdt seg til hverandre. De inngikk vennskap med den andres venner, 

trolig for å forhindre at den andre fikk for stor makt. Sigmund ser ut til å være mer populær 

enn Trond, da han blir beskrevet som vennesæl. Likevel vender bøndene ryggen til Sigmund 

på tinget. Derfor kan man hevde at Sigmund ikke var så vennesæl som sagaen beskriver. Her 

ser man hvordan vennskap påvirket det politiske maktspillet. Fordi bøndene hadde såpass stor 

makt over høvdingenes maktspill mener jeg at Færøyene var et bondesamfunn. De var opptatt 

av kontinuitet og ro. Motstanden mot kristendommen kan ha kommet av en frykt for 
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konsekvensene av nye måter å styre samfunnet på. Dette blir i stor grad en spekulasjon, da 

bøndenes intensjoner er vanskelig å si noe om.  

 

3.3.2 Orknøyene 

På Orknøyene blir ikke høvdingen trukket frem i større grad enn bonden, men man kan 

likevel finne eksempler hvor jarlene forholder seg til sine mektigere støttespillere. 

Høvdingene på Orknøyene sørger i stor grad for at jarlene inngår forlik med hverandre.151 

Havard Gunnasson er en høvding som blir nevnt i forbindelse med et forliksmøte mellom 

Håkon Paulsson og Erlend Torfinnsson.152 Det er ofte i denne forbindelse høvdinger blir 

nevnt. Som jarlenes venner var det de som må sørge for at jarlene inngikk forlik, eller støtte 

jarlene når det ble væpnet konflikt. Å bli venner med sin motstanders venner er noe som går 

igjen i sagaene. Trolig har man gjort dette i et forsøk på å minke makten til motstanderne, 

men det virker også som en metode for å sikre fredelige løsninger. For høvdingene var det 

trolig også taktisk lurt å være venner med begge jarlene, da det stadig var utskiftninger i 

jarledømmet. Dermed ville de ha en fot innenfor hos begge jarledømmene. Selv om man 

finner få notiser om høvdinger og deres relasjoner til jarlene er det tydelig at høvdingen 

spiller en viktig rolle på Orknøyene. Uten høvdingene hadde trolig ikke jarlene hatt den 

samme kontrollen over sine områder. Ved å knytte til seg høvdinger ville jarlene fått tilgang 

til militær støtte som de til stadighet har behov, på grunn av de mange konfliktene som 

oppstår mellom partene.  

 

Hirden knyttet til jarlene viser også hvordan forholdet til høvdingene på Orknøyene var. Jón 

Viðar Sigurðsson trekker også frem støtten fra gødingene som et viktig ledd i deres nettverk. 

Gødingene var gjerne lokale høvdinger som var i slekt med jarlene eller var måger.153 

Dermed ser man hvordan vennskap med lokale høvdinger hadde stor betydning. Høvdingene 

fikk tilgang til jord og andre rikdommer gjennom sitt vennskap med jarlene, mens jarlene 

fikk militær og politisk støtte. Det at de ofte var i familie er noe sagaen også gir inntrykk av. 

Havard Gunnasson, høvdingen knyttet til forlik mellom jarl Harald og jarl Erlend, var i slekt 

med jarl Paul Torfinnsson gjennom hans barnebarn Bergljot.154 En annen høvding, Einar 

Buttered-Bread, var nevøen til Havard Torfinnsson. Han endte opp med å drepe sin onkel på 
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vegne av Ragnhild Eiriksdatter.155 Det at jarlene hadde slektskap og mågskap med høvdinger 

på Orknøyene er ikke noe som skiller seg ut. Mågskap er definert som menn gift med kvinner 

i en høvding, jarl eller konges familie.156 I denne perioden var dette en vanlig alliansemetode 

hvor man giftet bort døtre eller kvinnelige slektninger for å øke sin politiske innflytelse, men 

også for å sikre sine nettverk. Det som er spesielt med Orknøyene er at vi kan finne 

eksempler på kvinner som ikke bare fremstår som mulige alliansebyggere, men som også 

fremstår som høvdinger, noe vi ikke kan finne i andre sagaer. Mektige kvinner er noe vi nå 

skal se nærmere på.  

 

3.4 Mektige kvinner. 

Sagaene har en tendens til å fremstille kvinnene som ambisiøse, eggende kvinner som gjør 

hva som helst for å få mer makt til sin mann eller sine barn. Kvinner som utøvere av makt er 

dermed ikke vanlig i sagaer, men man kan likevel møte noen som får mye å si politisk og 

som blir forbundsfeller for andre mektige ledere. Gunnhild i Heimskringla er en slik kvinne, 

det samme er Frakokk i Orkneyinga saga. Deres skjebner er riktignok forskjellige, da 

Frakokk blir brent levende som følge av hennes forsøk på å skaffe seg og sine støttespillere 

makt på bekostning av andre ledende aktører. Gunnhild på sin side er dyktig på å skape 

allianser, noe som også får konsekvenser for øyene, blant annet gjennom ekteskap. På 

Orknøyene er det ikke mange kvinner som blir trukket frem som dyktige politiske 

støttespillere og de blir ofte fremstilt i et negativt lys. Dette kan ha årsak i at politikk var 

mennenes arena og at kvinner ikke hadde noe der å gjøre. På Færøyene kan man også finne 

mektige kvinneskikkelser, men ingen som kommer opp til det samme nivået som Gunnhild 

og Frakokk. En som bør nevnes er Turid, som var gift med Sigmund Brestessøn.157 Hun får 

en sterk posisjon på øyene også som enke. Også hennes datter Tora er med på å forme det 

politiske spillet.  

 

Frakokk er den kvinnen som bør trekkes frem i lyset da jeg mener at hun i sagasammenheng 

er unik. Hun kom fra en slekt som ble svært mektig og som fikk mye å si for det politiske 

miljøet på Orknøyene og i Skottland. Frakokk giftet seg med en mann fra Sutherland som het 

Ljot. Med ham fikk hun tre døtre, hvor Steinvor og Gudrun ble giftet bort til mektige menn. 
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De hadde også fem sønner. 158 Det som også er interessant er at hennes barn fikk hennes 

etternavn, noe som ikke skjer så ofte i Orkneyinga saga.159 Dette tyder på at det er Frakokk 

som var den mektigste parten i ekteskapet med Ljot, eller at hun ble mektig etter hans død. 

Hvorfor noen får morens navn, matronym, er en interessant tematikk, men vi kan ikke gå inn 

på den diskusjonen i denne oppgaven.    

 

Frakokk ble etter hvert en alliansepartner som hadde mye å si i styret til jarl Harald 

Håkonsson, Frakokks nevø.160 Kvinner dukker sjelden opp som alliansepartnere eller som 

viktige politiske aktører, derfor er det interessant å lese om Frakokk som dukket opp tidlig på 

1100-tallet. Hun er spesiell på bakgrunn av flere årsaker. Frakokk var en kvinne som får mye 

omtale i Orkneyinga saga og hun var kvinne som handler uten menn. Dette gjør Frakokk til 

en stor personlighet i sagene. Hun opplevde å bli behandlet som en politisk alliansepartner. 

Hun var en person som var med på å skape uroligheter og hun forsøkte å fremme sin egen 

agenda. Det hele startet med jarl Harald Håkonsson. Uheldigvis for Frakokk klarer hun og 

Helga, moren til Harald, å drepe Harald med en forgiftet tunika. Denne tunikaen var ment for 

broren, jarl Paul. De to kvinnene forsøker alt de kan for å hindre Harald i å ta på seg 

tunikaen, men de feiler.  

 

Hvorfor de valgte å forgifte den ene jarlen er uvisst og kommer ikke klart frem i sagene. 

Trolig var drapsforsøket er forsøk på å gi Harald mer makt. Han var trolig lettere å 

manipulerer, da jarl Paul ser ut til å støtte seg på et annet nettverk. Deres egentlige plan blir 

avslørt av jarl Paul og de to kvinnene blir forvist fra øyene. Frakokk reiser til sine 

eiendommer på Sutherland, som ligger sør for Caithness, og fostrer opp Erlend Haraldsson, 

sin nevø Olvir og andre slektninger.161 Her ser man hvordan Frakokk blir fremstilt som en 

kvinne som forsøker å skaffe seg innflytelse på den politiske situasjonen. De to kvinnene blir 

også fremstilt som det svakere kjønn, da de ikke klarer å forhindre Harald i å ta på seg 

tunikaen. Det som kanskje er mest interessant er at de ikke blir drept som følge av deres 

drapsforsøk på jarl Paul, med de blir bortvist. Hadde de vært menn, hadde drapsforsøket blitt 

hevnet eller de hadde måttet betale bot. Det at de kvinner kan ha vært en årsak til at de slipper 

så billig unna, selv om Frakokks innblanding i det politiske spillet til slutt får konsekvenser.  
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Etter denne hendelsen trekker Frakokk seg tilbake og dukker først opp igjen når Rognvald 

Kolsson kommer med sitt krav til jarledømmet. Frakokk blir nevnt som en mulig militær 

alliansepartner, sammen med sin nevø Olvir, og blir brukt som en trussel mot jarl Paul for at 

han skal gi fra seg deler av jarledømmet.162 Her ser vi hvordan Frakokk blir ansett som en 

reell motstander og potensiell fare for jarlen på Orknøyene. Hun hadde makt nok til å kunne 

skaffe en potensielt farlig hær. Det viser seg at Frakokk ikke dukker opp når hun sier at hun 

skal dukke opp, noe som skaper problemer for Rognvald. Sagaen begrunner det manglende 

oppmøtet med dårlig vær, men det skinner også igjennom at mannskapet Frakokk og hennes 

nevø har skaffet var av det dårlige slaget.163 Frakokk blir også trukket frem som et problem 

da hennes bror Ottar inngår forlik med Svein Asleifarson mot støtte for Erlend Haraldsson 

som jarl.164 Dette viser hvordan Frakokk ble behandlet annerledes enn andre kvinner i sin 

samtid. Hun var en kvinne som var med på å forme det politiske spillet, men hun var også en 

person som ble sett ned på, noe man ser i hendelsen hvor broren inngår forlik på grunn av 

henne. Dette henger nok sammen med at hun var kvinne, men det kan også ha sammenheng 

med at hennes politiske ambisjoner ikke ble oppfylt. Hun klarte ikke å oppnå den posisjonen 

hun trolig var på jakt etter. Likevel kan man også hevde at hun oppnår det hun ønsker 

gjennom sin slektning Erlend Haraldsson, som hun fostret opp. En annet interessant poeng er 

at broren Ottar ikke utøver kontroll over sin søster, noe som var vanlig. Når kvinner ble enker 

ble de ofte giftet bort til andre menn som de mannlige slektningene mente var nyttige for 

deres politiske ambisjoner.165 Det at Frakokk ikke ble giftet bort på nytt er også med på å 

styrke inntrykket av at dette var en meget mektig kvinne med store ressurser.  

 

Frakokks barn var også med på å prege det politiske miljøet. De ble giftet bort til mektige og 

innflytelsesrike familier. Dermed var hennes slekt med på å styrke morens posisjon. Det at 

hun også oppfostret sine barnebarn og andre slektninger forteller oss mye om hennes 

posisjon. Man sendte ofte barna til oppfostring hos mektigere mannlige slektninger eller 

andre mektige personer i sitt nettverk, slik at de fikk økt sine muligheter, men også for å 

skape en allianse mellom to familier. Frakokk fremstår dermed som en mektig politisk figur 

som hadde mye å si for det politiske livet i Skottland, i hvert fall rundt Caithness. På 
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bakgrunn av dette var hun en unik kvinneskikkelse som hadde mye makt. Frakokks familie 

og hennes ambisjoner fikk konsekvenser for hvordan jarledømmet på Orknøyene utviklet seg. 

Det at en kvinne fikk så mye politisk makt er utenkelig hvis man sammenlikner med Norge 

og Island. Også på Færøyene kan man se samme tendensen. Vi kan finne eksempler på 

kvinner som tar mye plass i sagaene, men da er de gjerne fremstilt negativt. Frakokk på sin 

side blir ikke fremstilt i et negativt lys, noe som er spesielt i seg selv. Hun ble behandlet som 

en mann, noe som påvirker hennes beskrivelser. Handlingene hennes blir heller ikke fordømt 

slik man forventer for en kvinne som tar så mye plass i det politiske spillet. Dette viser hvor 

mektig og spesiell hun var. 

 

Vi kan stille oss spørsmål rundt troverdigheten rundt denne historien, da Frakokk er såpass 

unik i sagasammenheng, noe også Barbara E. Crawford tar opp i sin bok. Det kan være, som 

Crawford mener, at sagaforfatteren har overdrevet Frakokks politiske innflytelse og stilling 

og på den måten bidratt til hennes unike posisjon og egenskaper, men som Crawford også 

skriver er historien troverdig, da tidsperspektivet er såpass nært sagaforfatterens egen tid.166 

Dermed virker det som at Frakokks innflytelse på politikken på Orknøyene og Caithness var 

reell og at hennes påvirkning fikk store konsekvenser for hvordan jarledømmet utviklet seg. 

Selvfølgelig har man elementer som gjør historien usikker. Blant annet drapsforsøket på jarl 

Paul som ender i jarl Haralds død er et element som ikke får en videre forklaring. Om 

Frakokk og hennes søster har fått skylden for deres nevø og sønns død kommer vi ikke til å få 

et klart svar på, men det som er tydelig er at de var involvert i hendelsene som førte til et 

skifte i maktfraksjonene.  

 

Turid på Færøyene er en annen aktør som også fremstår som en sterk kvinne, men fordi hun 

opererer i skyggene av sagaen er det lite vi vet om hva hun foretar seg. Hun var gift med 

høvding Sigmund Brestessøn og kom fra Norge. Turid blir beskrevet slik en typisk 

kvinneskikkelse blir beskrevet i sagaene. Hun er eggende og hevnlysten, spesielt det siste 

virker å oppta hennes ambisjoner. Også datteren Tora virker å være av den samme typen, da 

hun egger sin mann Leif til å ta hevn. Turid og Tora lager sammen med Leif en plan for å 

oppnå denne hevnen.167 Dermed faller hun inn i rekken av kvinner som er politisk aktive, 

men som ikke klarer å oppnå en status som mektig. Dette kan komme av kvinnesynet som 

møter oss i perioden, men vi må også huske at kvinnesynet til kristne menn som levde i 
																																																								
166	Crawford, 2013, 179. 
167 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  93.	
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perioden sagaenes samtid ikke var spesielt positivt. Sammenlikner man Turid med Gunnhild 

og Ragnhild ser man tydelig at mønstrene er like og at de alle tre får samme karakteristikk. 

Den som skiller seg ut er Frakokk. Vi kan derfor si at kvinner som Frakokk trolig var 

unntaket, da hun klarer å oppnå stor innflytelse og makt i det politiske liv. De tre andre 

kvinnene har trolig også hatt stor innflytelse på det politiske liv, da deres menn har hatt 

fremtredende samfunnsposisjoner, men deres rolle virker mer skjult.  

 

3.5 Kongen. 

I denne delen av oppgaven skal vi se på forholdet de lokale lederne hadde til de ulike norske 

kongene. Den alliansetypen som i størst omfang er beskrevet i sagaene er naturlig nok 

vennskapet med de ulike kongene. Dette kan gi oss et innblikk i hvordan den politiske 

kulturen var bygget opp og hvilke retningslinjer man fulgte. Både i Orkneyinga saga og 

Færeyinga saga blir disse vennskapsalliansene fremhevet, mens andre vennskapsinngåelser 

ikke får like stor plass, som forholdet til bøndene og andre høvdinger. Jeg mener at forholdet 

til kongene vil være forskjellig på de to øysamfunnene, da de to øysamfunnene har ulik status 

og at Orknøyene er et krigersamfunn mens Færøyene er et bondesamfunn. Dette ville fått 

konsekvenser for hvordan kongene forholdt seg til de ulike lokale makthaverne og det ville 

også påvirket hvordan de lokale makthaverne forholdt seg til kongene.  

 

3.5.1 Færøyene  

Forholdet de ulike norske kongene har til høvdingene på Færøyene var todelt. Den ene 

høvdingen vi møter i Færeyinga saga, Sigmund, var samarbeidsvillig og underkaster seg både 

den norske kongen og Ladejarlene, mens den andre høvdingen, Trond valgte å ikke 

underkaste seg kongen eller jarlene med mindre han ble presset til det eller så på det som 

nyttig. Ofte knyttet høvdinger seg til mektigere menn i forbindelse med et ønske om å øke sin 

egen makt lokalt, da gjerne i forbindelse med konflikter lokalt. Gjennom vennskapsrelasjonen 

kunne man skremme motstandere mot å starte konflikter, man fikk tilgang til rikdom og man 

kunne få beskyttelse i bytte mot politisk støtte. Hva slags gave man får er også med på å 

fortelle hvilken posisjon du har. Kongene hadde mulighet til å gi større gaver til sine 

støttespillere og dermed kunne de kreve mer i støtte. Ofte ga man våpen og skip til de som 

stod under i det sosiale hierarkiet. Land er også noe som kunne bli gitt som gave av kongene, 

men da gjerne med mottakeren som forvalter for kongen. Sigmund fikk land i len av både 
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Ladejarlene og kongen.168 Av jarlene fikk Sigmund også flere skip med mannskap.169 

Dermed må han yte støtte og krige for jarlene i bytte for gavene. Dette viser hvordan 

Sigmund stod lavere på i det sosiale hierarkiet enn det jarlen og kongen gjorde.  

 

Konfliktløsning var en viktig grunn til å knytte seg opp mot en mektigere part. Ved å ha en 

mektigere støttespiller hadde man større sjanse for å vinne frem med sitt krav på tinget. 

Konflikten mellom Sigmund og Trond på Færøyene er et eksempel på dette. Sigmund ville at 

Håkon jarl skulle avgjøre saken mellom de to og de ble enige om å reise til Norge, noe 

Sigmund så gjør.170 Trond dukket aldri opp til forliket, så jarlen dømte i Sigmunds favør slik 

at Sigmund fikk en halvdel av øyene og jarlen fikk den andre halvdelen. Jarlen bestemte så at 

Sigmund også skulle få hans del i len som gave mot at han ga jarlen skatten han hadde krav 

på.171  Her kan man se hvordan den svakere part bruker den som er mektigere til å få viljen 

sin og få støtte i konflikter. Dette var en av pliktene til den mektigere parten i vennskapet. 

Begge parter skulle gi hverandre støtte. For å opprettholde vennskapsrelasjonen var det viktig 

at begge parter kunne stole på hverandre og at man fikk støtte når man ba om det. Dermed ser 

man hvordan man også på Færøyene bruker sine mektigere støttespillere for å få det som man 

vil og for å gi sine krav en større legitimitet. Man ser også hvordan jarlen ga en gave som 

Sigmund ikke har mulighet til å tilbakebetale. Han må derfor yte støtte og sørge for at jarlen 

får skatten han har krav på. Dermed ser man at Sigmund tydelig er under jarlen på det sosiale 

hierarkiet.  

 

Sigmund må i følge sagaen reise til jarlen for å levere skatten jarlen hadde krav på fra sin 

eiendom.172 Dette viser hvordan Sigmund var underordnet jarlen. Han måtte komme med 

skatten jarlen hadde krav på. En annen årsak til at Sigmund velger å vende seg til jarlen kan 

komme av hans posisjon som hirdmann. Han var underlagt jarlens domsmyndighet og måtte 

derfor søke til jarlen ved konflikter. Dermed kan man forstå hvorfor Trond ikke ville reise til 

jarlen, da han ikke er hans mann og derfor ikke så behovet for at en utenforstående skulle 

dømme i saker som gjaldt Færøyene. Det kan også forklare noe av de konfliktene som 

oppstår mellom de to. Sigmund står i et underdanig forhold til sin overordnede, Trond 

bestemmer selv. Her ser man hvordan både høvdingene på Færøyene og jarlene på 
																																																								
168	Ibid., 43, 51, 57.	
169	Ibid., 25.	
170 Ibid., 42. 
171 Ibid., 43. 
172 Ibid., 44.	



	54	

Orknøyene er dyktige til å danne allianser med de mennene de mener kan hjelpe deres egne 

posisjon. De velger å støtte seg på den norske kongen når det er gunstig for egen vinning. 

Jarlene på Orknøyene søker gjerne til den skotske kongen når presset fra den norske kongen 

blir for sterkt. Denne muligheten har ikke høvdingene på Færøyene, da de ikke allierer seg 

med andre konger, men de allierer seg med de mektige Ladejarlene når de har mulighet til 

det. Dette er selvfølgelig i den perioden hvor Ladejarlene faktisk har reell makt. Etter hvert 

søker høvdingene mer direkte til kongen av Norge. 

 

Olav Tryggvasson skal, etter å ha vært konge i Norge i 10 år og kristnet Trøndelag, ha sendt 

bud på Sigmund fra Færøyene og bedt ham bli hans mann på Færøyene i bytte mot heder og 

verdighet.173 Hendelsen skal ha skjedd i perioden 1005-1010, i følge tidspunktet for Olavs 

regjeringstid, noe som må være en feil, da Olav Tryggvasson døde rundt år 1000.174 Her ser 

man hvordan sagaen som kilde kan være en utfordring å bruke. Trolig har Olav Tryggvasson 

kalt Sigmund til seg i perioden etter Håkon jarls død, men det kan ikke ha skjedd etter 10 år 

som konge, da Olav ikke var konge i 10 år. Mulig har sagaen regnet hans tid utenfor Norge 

som en del av hans regjeringstid, men uten noen definitive svar er det vanskelig å spekulere i 

noe annet enn at sagaforfatteren har tatt feil. Uansett tidspunkt for opprettelsen av det 

eventuelle vennskapet ville trolig Sigmund ved å knytte seg til to av de største maktfaktorene 

i Norge kunne hevde større legitimitet over sitt krav på Færøyene. Man kan også hevde at 

dette er en slags helgardering fra Sigmunds side. Gjennom sitt nettverk hadde han to mektige 

parter som kunne hjelpe ved konflikter, men som også hadde nok makt til å avskrekke 

eventuelle motstandere av Sigmund. Beskyttelse kan også ha vært en årsak til at man knyttet 

seg til en mektigere leder. Var man venner med en mektig mann kunne det skremme 

eventuelle politiske motstandere slik at man opprettholdt sin posisjon lokalt.  

 

En annen viktig grunn til å bli venn med en mektig motparts venner var å svekke motpartens 

nettverk. Trolig har svekking av motpartens nettverk vært en av grunnene for å skape 

nettverk med høvdingene på Færøyene. I denne perioden var høvdingene på Færøyene tett 

knyttet opp mot Ladejarlene og var derfor knyttet til en rivaliserende maktfaktor i Norge. Det 

tette båndet mellom jarlene og høvdingene kan ha vært en årsak til at Olav Tryggvasson 

																																																								
173	Ibid., 47. 
174 Her er dateringen av kong Olav Trygvassons regjerinstid feil. Se Jón Viðar Sigurðsson, 
Norsk historie 800-1300 : frå høvdingmakt til konge- og kyrkjemakt  (Oslo: Samlaget, 1999), 
71., for en mer riktig datering. 
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tilkalte Sigmund for å sikre seg hans lojalitet. På den måten kunne kongen sikre seg inntekter 

og rettigheter, samt svekke en motstanders nettverk. I følge sagaen blir Sigmund bedt om å 

komme til Håkon jarls sønner Svein og Erik etter å ha kommet hjem fra kong Olav i Norge. 

Han reiste dit og ble deres hirdmann og fikk Færøyene i len av dem.175 Trolig har det gode 

forholdet mellom Svein og Eriks far ført til en relasjon mellom Sigmund og sønnene, da 

Sigmund tilbrakte mye tid hos jarlen i løpet av sitt liv. Vennskapet kan også oppfattes som en 

motvekt til vennskapet med kongen, da mektige venner kunne brukes mot hverandre. At både 

jarlene og kongene gir Færøyene i len til sine politiske støttespillere er også interessant. Her 

ser man hvordan begge parter mener de har krav på området. Dette viser hvor mektige de 

ulike partene var, men også hvordan konflikter mellom partene kunne oppstå.  

 

En annen årsak til det tette båndet mellom Ladejarlene og høvdingene på Færøyene kan 

komme av at jarl Håkon egentlig kan karakteriseres som en konge. Han hadde like mye, om 

ikke mere makt, enn de ulike kongsemnene. Dermed var det ikke så rart at høvdingene på 

Færøyene søkte til jarlen, da han var den mektigste mannen i Norge i perioder. Kongen i 

Norge var i mange tilfeller kun en småkonge som ikke hadde støtte nok til å kunne kalle seg 

konge over hele Norge. Ofte kom de også i konflikt med de sterke danske kongene. På 

bakgrunn av dette er Færøyenes tilknytning til Ladejarlene ikke så merkelig. Handel hadde 

trolig mye å si for tilknytningen til Ladejarlene, da det var kortere avstand mellom Førøyene 

og Trondheim enn det var til de andre makthaverne i Norge. Ved å knytte seg til begge parter 

kan høvdingene på Færøyene helgardert seg slik at de uansett hadde kontrollen over 

øysamfunnet. Hvis en av de mektigere partene skulle falle fra ville man likevel ha støtte fra 

den andre mektige parten. På den måten sikret høvdingene sin lokale maktposisjon.  

 

3.5.2 Orknøyene 

Jarlene på Orknøyene var dyktige politiske spillere og de klarte  til dels å utnytte den norske 

kongemakten mer enn den norske kongemakten klarte å kontrollere jarlene. Et interessant 

spørsmål er om jarlenes nettverk kan sammenlignes med kongenes nettverk og om jarlene 

kunne bruke sine nettverk til å yte press på mektige menn som konger. I følge Randi Bjørshol 

Wærdahl oppførte jarlene seg som prinser og at de tok selvstendige avgjørelser.176 Dette er 

																																																								
175 "Sagaen om Trond i Gata og Sigmund Brestessøn eller Færøingernes saga,"  56.	
176	 Randi Bjørshol Wærdahl, The incorporation and integration of the king's tributary lands 
into the Norwegian realm, c. 1195-1397, overs. Alan Crozier, vol. vol. 53, The Northern 
world (Leiden: Brill, 2011), 34. 
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noe sagaene i stor grad bekrefter også for den tidlige perioden. Mange av jarlene var kun 

underdanige når kongemakten var sterk og personlig tilstede, mens de i tilfeller hvor 

kongemakten var under mye internt press i Norge, tok selvstendige avgjørelser som til tider 

gikk på tvers av den norske kongemaktens vilje. Jón Viðar Sigurðsson stiller også spørsmål 

ved forskjellen mellom kongen og jarlen på Orknøyene.177 Jeg mener dette er et legitimt 

spørsmål, da sagaene viser en relativt selvstendig jarl som bruker de samme 

nettverksprinsippene som kongene i den tidlige perioden. Både kongen og jarlene var 

avhengige av personlige relasjoner og alliansebygging, men den største forskjellen er at 

jarlene var tilstede på øyene og kunne utøve direkte makt, mens kongene ikke hadde den 

samme relasjonen eller kontrollen på øysamfunnet.  

 

Orkneyinga saga forteller om hvordan jarlene i perioder kunne styre relativt fritt fra norsk 

innflytelse på grunn av uroligheter og maktkamp hjemme i Norge.178 Som følge av denne 

maktkampen kunne ikke kongene/kongsemnene følge opp sine støttespillere på Orknøyene 

og var avhengige av at støttespillerne kom til dem. Vi kan i sagaene se bruk av kongemakten 

som støttespiller i interne konflikter mellom jarlsemner på øyene, men dette blir ikke hyppig 

brukt før senere i perioden, da kongemakten i Norge blir mer stabil og selv da opererer 

jarlene relativt fritt fra kongemakten. Jarlene var derfor avhengige av sine lokale støttespillere 

for å opprettholde sin posisjon, men de søkte også støtte av andre konger, først og fremst de 

skotske. Den skotske kongen ble i noen tilfeller også brukt som konfliktløser når hans 

støttespillere ber om hjelp til interne konflikter på øyene, på lik linje som den norske, men i 

mindre omfang.  

 

Sagaen gir inntrykk av at flere av maktfraksjonene på øyene bruker den norske kongemakten 

som støtte for å øke sin makt. Dette kan man se i hendelsen hvor Brusi og Torfinn søker den 

norske kongen Olav Tryggvasson for hjelp til å løse konflikten de har seg i mellom. En annen 

hendelse som viser det samme er når jarl Rognvald Kolsson som søkte støtte hos kong Sigurd 

Jorsalfare for å få kontroll over deler av Orknøyene. 179  Hans far var en vestlandsk lendmann 

i Norge og hans mor, Gunnhild, var datter av jarl Erlend Torfinnsson, som ble sendt i eksil til 

																																																								
177 Jón Viðar Sigurðsson, "Kings, Earls and Chieftans. Rulers in Norway, Orkney and Iceland 
c. 900-1300," i Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. (Leiden: Brill, 2011), 70. 
178  "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  50, 71. 
179 Navnet Rognvald fikk han utdelt av kong Sigurd Jorsalfare Magnusson, fordi Rognvalds 
mor, Gunnhild Erlendssdatter, mente at Rognvald jarl var den beste jarlen på Orknøyene. 
Ibid., 116. 
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Norge av kong Magnus Berrføtt.180 Dermed viser sagaen at jarlene aktivt søkte støtte hos 

mektigere menn for å få igjennom sitt eget ønske om mer makt. Uten kongens støtte er det 

ikke sikkert Rognvald ville fått jarledømmet på Orknøyene, da hans krav på jarledømmet var 

svakt. Crawford trekkes også frem dette spenningsforholdet mellom de ulike maktfraksjonene 

og hvordan de i flere tilfeller søkte til de ulike kongene. Hun trekker spesielt frem Håkon 

Paulsson, som vender seg mot sine norske slektninger, deriblant den norske kongen Magnus 

Berføtt, mens den andre jarlen Magnus Erlendsson søkte mot Skottland og den støtten han 

kunne få derfra.181 Dermed ser man hvordan maktfraksjonene brukte sine nettverk mot 

hverandre for å utligne makten til den andre.   

 

Forholdet til Skottland blir til gjennom en ekteskapsallianse mellom en av jarlene, Sigurd 

Lodvesson, og den skotske kongen. I Olav den helliges saga ramses det opp arverekken til 

Orknøyene, fra Sigurd den mektige, bror til Ragnvald Mørejarl, frem til Sigurd Lodvesson. 

Etter sistnevntes død i 1014 ble Orknøyene fordelt mellom de tre eldste sønnene hans, 

Sumarlide, Brusi og Einar, mens den yngste, Torfinn, fikk Caithness og Sutherland i len av 

sin skotske morfar, Kong Malcom.182 Den skotske innflytelsen på Orknøyene og Shetland 

kan ha begynt her, men tidligere press kan også ha vært en mulighet. Gjennom ekteskapet 

med den skotske prinsessen og ved å sende sin yngste sønn til den skotske kongen skapte 

Sigurd et bånd til Skottland.  

 

Forholdet til Skottland blir ikke nevnt i stor grad i Heimskringla. Fokuset til forfatteren kan 

ha vært på de norske forholdene og at man på grunn av fokuset ikke valgte å ta med den 

skotske innflytelsen. Forfatteren kan også ha sett på den skotske innflytelsen som en trussel 

mot den norske kongen og på grunn av den tenkte trusselen ikke tatt det med. Sagaene har en 

tendens til å fremme de norske kongene som er en ulempe for de som skal bruke sagaene i 

etterkant. Barbara E. Crawford trekker frem at usikkerheten rundt hvem som hadde sterkest 

bånd til den senere jarl Torfinn kan være stor, men at hans slektskap nevnes i sagaene tyder 

på at hans posisjon og autoritet i Caithness var godt kjent blant sagaforfattere i perioden.183 

Uansett hvem som hadde den største lojaliteten er det klart at gjennom Torfinns slektskap til 

																																																								
180	Ibid., 88.	
181Crawford, 2013, 165.	
182	Snorre Sturluson, 2003, 289; "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  38. 
183 Barbara E. Crawford, "Chapter 4: The Joint Earldoms of Orkney and Caithness," i The 
Norwegian domination and the Norse World c.1100-c.1400, red. Steinar Imsen, Rostra books 
- Trondheim studies in history (Trondheim: Tapir Academic Press, 2010), 80.	
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den skotske kongen og vennskap med den norske kongen fikk man det tofrontspresset som 

fulgte jarlene frem til den skotske annekteringen. Likevel var fordelene ved å være tilknyttet 

to mektige konger såpass store at ulempene trolig ikke ble ansett som et problem. Ved å ha to 

konger i sitt nettverk er det trolig at politiske motstandere valgte å unngå konflikter i frykt for 

represalier.  

 

Når Torfinn Sigurdsson ble voksen forteller sagaen at han krevde en tredjedel av øyene, noe 

som førte til konflikter mellom brødrene. Jarl Einar Sigurdsson var, i følge sagaene, den som 

ga størst motstand mot deling, mens Brusi Sigurdsson var den som lagde i stand forlik slik at 

de ulike partene fikk hver sine sine områder.184 Forholdet mellom Torfinn Sigurdsson og den 

norske kongemakten vises når Olav Haraldsson (han fikk tilnavnet den Hellige og var konge i 

perioden 1015-1030) kommer inn i fortellingen gjennom drapet på hans hirdmann, Øyvind 

Urarhorn. Jarl Einar drepte Øyvind og sagaen forteller at kong Olav anså hendelsen som gjort 

på trass mot ham.185 Dette viser hvordan kongen reagerer på at hans nettverk blir angrepet, 

selv om det ikke får konsekvenser for jarl Einar. Sammenlikner man med hendelsen hvor 

Torv-Einar dreper Halfdan Haraldsson er det store ulikheter i hvordan de to kongene 

reagerer.186 Denne ulikheten kommer trolig av ledernes trygghetsfølelse. Harald Hårfagre kan 

ha følt seg trygg i sin posisjon som konge, mens Olav Haraldsson kan ha møtt motstand som 

førte til at han ikke kunne reise til Orknøyene og ta hevn. Videre får kong Olav Haraldsson 

besøk av Torkjell Fostre, som var en av Torfinn jarls menn, og kongen fikk vite om forholdet 

på øyene. Kongen ba så Torfinn jarl om å komme til seg og jarlen oppholdt seg i Norge over 

sommeren før han reiste hjem igjen som kongens venn, i et skip han hadde fått i gave.187 

Skipet Torfinn fikk i gave viser også hvordan Torfinn står under kong Olav Haraldsson i det 

sosiale hierarkiet. Torfinn kan ha følt seg tryggere i sin posisjon som følge av den doble 

støtten fra den norske kongen og den skotske kongen. Dette kan også ha ført til at han har 

stått stødig i konflikten med sin bror Einar. Han hadde tross alt to konger som venner. Den 

ene gjennom slektskap og den andre gjennom vennskap.  

 

Sagaene nevner så Torfinns uvilje til å gå inn i et vennskapsforhold med kong Olav, da han 

var i et lojalitetsforhold til den skotske kongen. Kong Olav på sin side truer med å frata 
																																																								
184 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  40; Snorre Sturluson, 2003, 300. 
185 Snorre Sturluson, 2003, 301; Se også "Orkneyinga saga. The history of the Earls of 
Orkney,"  41. 
186 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  30.	
187 Ibid., 42. 
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Torfinn herredømmet over øyene. 188 Her ser vi hvordan situasjonen hadde snudd seg. Når 

kong Olav Haraldsson inngikk vennskap med Torfinns bror Brusi klarte han å sikre seg 

rettigheter over Orknøyene. Dette var ikke Torfinn like interessert i, selv om han allerede var 

kongens venn. Torfinn måtte kjempe for å beholde sin makt over øyene og for å sikre sine 

rettigheter. Hvor reell denne trusselen var er vanskelig å mene noe om, men med tanke på 

kongemaktens mange utfordringer er det lite trolig at kongen hadde hatt mulighet til å følge 

opp truslene. Dette kan forklare hvorfor kongen ikke lot Torfinn reise sin vei før han hadde 

svart.189 Sagaene forteller videre hvordan Torkjell råder Torfinn til å bli kongens venn, da 

kongemakten ikke var en fiende man ville ha, noe han går med på. Torfinn blir i sagaen også 

fremstilt som en person som man ikke kan stole på, da kong Olavs tanker om jarlen kommer 

frem i sagaene.190 Sagaen gir her et unikt innblikk i en potensiell problemstilling sett fra kong 

Olavs side. Han var klar over hvilken posisjon Torfinn var i og regnet derfor Torfinn som en 

person man ikke kunne stole på, da jarlen kunne søke støtte fra den skotske kongen. Vi kan 

derfor tenke oss at det var viktig for kongen å sørge for at jarlen kom i et underordnet forhold 

til kongen selv. På den måten kunne kanskje kong Olav sørge for at kontrollen over øyene 

kunne opprettholdes.  

 

Sagaene nevner flere tilfeller hvor jarlene måtte akseptere sitt underdanige forhold til 

kongene. I følge Orkneyinga saga fikk Torfinn jarl mye støtte fra sin morfar, kong Malcom 

av Skottland.191 Vi får vite at han forsøker å bruke morfaren som et pressmiddel når hans 

posisjon blir truet. Et eksempel er når han ikke vil inngå vennskap med Olav Tryggvasson og 

brukte forholdet til morfaren som unnskyldning. Ved å bruke forholdet til morfaren er det 

trolig at Torfinn håpet å slippe unna et underdanig forhold til den norske kongen, men som 

sagen beretter så skal ikke denne strategien ha fungert. Torfinn ble kongens venn mot at han 

aksepterte kongelig overherredømme. Både Heimskringla og Orkneyinga saga nevner at 

Torfinn føler seg satt under press.192 Her ser vi utfordringen ved å inngå vennskap med 

konger. Man kunne ikke si nei til et vennskap og når man ble venner hadde man offisielt satt 

seg under en annen manns kontroll. Torfinn hadde ikke problemer med å motta et skip som 

en gave, men å gi fra seg kontrollen over Orknøyene var vanskeligere. Dette tyder på at han 

gjerne mottok gaver, men han ville ikke yte noe for disse gavene.  
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Jarlene måtte trolig forsøke å balansere den skotske kongens ambisjoner mot sine egne, da 

mange av jarlene hadde fått Caithness i len av den skotske kongen. Dette kan ha ført til et 

press på den politikken jarlene førte. Et eksempel på den skotske kongens press på jarlene 

kommer til syne når jarl Ragnvalds støttespiller Svein søker til den skotske kongen for å 

fremme sin egen posisjon. Den skotske kongen søkte senere forlik på Sveins vegne slik at 

Svein ikke skulle miste jarlens vennskap og kongen gjorde dette ved å sende gaver til 

jarlen.193 Her opptrådde den skotske kongen som mekler mellom sine to venner og hendelsen 

gir oss et innblikk i det presset jarlene ofte måtte forholde seg til fra sine mektige 

støttespillere. Selv med støtten fra to forskjellige konger måtte jarlene likevel forholde seg til 

de kravene disse støttespillerne hadde og de kunne ikke bruke disse støttespillerne mot 

hverandre i stor grad. Det virker som jarlene hadde lite å stille opp med når kongene krevde 

lojalitet. Likevel ser man en forskjell på motstanden den norske kongen møter kontra den 

skotske kongen. Skottland var nærmere noe som kan ha ført til at man var mer avhengige av 

et godt forhold til den skotske kongen for å ikke møte represalier.  

 

Spesielt forholdet mellom jarl Torfinn og Karl Hundasson, en mann som skal ha tatt over 

makten i Skottland etter at Malcom av Skottland døde, ble ampert.194 Den skotske lederen har 

av forskere blitt knyttet til MacBeth, en kjent skotsk konge, selv om dette er usikkert.195 Karl 

krevde underdanighet fra jarlen over Caithness og forventet skatt slik hans forgjengere hadde 

fått tidligere. Konflikten startet ved at Torfinn mente at Caithness var hans arv etter morfaren 

og at han derfor ikke trengte å betale skatt. Et uvennskap oppstod mellom de to lederne og de 

angrep hverandres eiendom i en periode etterpå.196 Her ser man hvordan jarlene måtte 

balansere de ulike rollene de hadde. På den ene siden ble det krevd lojalitet og underdanighet 

og på den andre siden hadde de sine egne ambisjoner. Disse kunne ikke alltid forenes og 

konfliktene eskalerte. Jarl Torfinn løste konflikten med Karl ved å gå i åpen krig og i følge 

sagaene drepte Torfinn Karl i Skottland og la under seg deler av Skottland. Torfinns suksess i 

Skottland har blitt sett på som en overdrivelse og at sagaene her ikke har belegg for å hevde 

at jarlen fikk tilgang til så mye eiendom på skotsk jord.197 Det finnes ingen kilder som kan 
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bekrefte hans erobring av det skotske territoriet. Hvis en jarl hadde gått til åpen krig mot en 

skotsk konge og vunnet er det trolig at det hadde blitt nedskrevet i andre kilder, som 

krønikere eller annaler. 

 

Jeg har ikke funnet mange hendelser hvor den norske og den skotske kongen åpenlyst har 

vært motstandere, men sagaene gir inntrykk av at de har visst om hverandre og at de har 

forsøkt å motarbeide hverandre ved å støtte ulike, men også like lokale maktfraksjoner på 

Orknøyene. Ved å gi støtte til hverandres støttespillere kunne man i perioden begrense 

makten til sine motspillere, noe Jón Viðar Sigurðsson fremhever som en måte å begrense og 

påvirke maktgrunnlaget til andre mektige menn.198 Det er derfor trolig at de norske kongene 

har forsøkt å skaffe seg vennskap med den skotske kongens menn og omvendt. Likevel hører 

man sjelden om felles venner utenom jarlene og deres støttespillere. Rivaliseringen mellom 

de to kongene kommer først og fremst til syne når Magnus Berrføtt drar til øyene. 

Heimskringla forteller at Magnus tok jarlene, Paul og Erlend, til fange og sendte dem til 

Norge i 1098, før han reiste videre etter å ha satt sin egen sønn Sigurd som jarl over 

Orknøyene.199 Deretter skal han ha kommet til Skottland og et forlik mellom den skotske 

kongen og Magnus ble satt i stand.200 Forliket mellom kong Magnus Olavsson og den skotske 

kongen hadde trolig ikke noe med jarlene å gjøre, men kom som følge av et ønske om å 

forhindre tokt til skotske territorier.  

 

Crawford mener at det fra 1100-tallet ble et problem for jarlene at de hadde dette 

tofrontspresset. Hun trekker frem at begge kongene begynte å mislike det at jarlene hadde 

delt lojalitet mellom dem selv og den andre kongen.201 Dette viser hvordan øyene ble satt 

under større press utenfra når kongedømmene var stabile og kongene satt trygt. Da kunne 

man fokusere på å styrke kontrollen over sine andre områder, noe flere norske konger hadde 

forsøkt tidligere. Det som peker seg ut som forskjellen fra  er det at jarlene opplever at 

kongene kan vise  makt og at de derfor ikke kan stå i mot det presset kongene utøver. Kong 

Magnus er blant de kongene som tar sterkest grep om Orknøyene, da han rett og slett fjerner 

jarlene og redistribuerer jarledømmet til sin sønn. Ved å gjøre dette viser han hvem som er 
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den mektigste. Nå får det ikke konsekvenser for jarledømmets videre maktfordeling, da 

sønnene til Paul og Erlend tar over jarledømmet etter sine fedre.  

 

Et annet eksempel er når kong Sverre tok affære overfor jarl Harald Maddason, som levde i 

perioden 1158-1206. Han opplevde det samme som de tidligere jarlene under kong Magnus 

Berrføtt: to konger som var interessert i å skaffe seg en sterkere maktposisjon over sine mer 

perifere områder.202 Harald Maddason var en jarl som ifølge Sverre Soga ga støtte til kong 

Sverres motstandere.203 Dette resulterte i at kong Sverre tok direkte kontroll over Shetland i 

1195 og han introduserte sysselmenn på Orknøyene som en straff for jarlens svik.204 Her ser 

man hvordan kongen konfiskerer et område som følge av et svik fra en av sine undersåtter. 

Det er en bemerkelsesverdig forskjell mellom Orkneyinga sagas versjon av hendelsen og 

Sverre sagas versjon. Crawford er blant de forskerne som mener at Sverre saga har den 

versjonen som trolig er den mest korrekte, da den ble skrevet ned så kort tid etter selve 

hendelsen.205 Dermed ser vi hvordan jarlen kom på kant med den norske kongen og mistet 

deler av sitt jarledømme som følge av denne konflikten. Han fikk riktignok Orknøyene i len 

av kong Sverre, men han ble kontrollert av kongens sysselmann. Vi ser her en betydelig 

skjerping av kontrollen over jarledømmet fra den norske kongens side.  

 

Slutten av jarl Harald Maddasons liv var preget av storstilt konflikt mellom ham og de ulike 

kongene han hadde allianse med. Han mistet land til den norske kongen, men han mistet også 

kontrollen over sine skotske områder. Jarlen kom i konflikt med den skotske kongen ved flere 

tilfeller, første gang som følge av at han ledet styrker inn i Moray rundt 1196. Når han i 

tillegg drepte biskop John sendte kong William styrker inn i jarlens områder og tok jarlen til 

fange. Tilslutt ble det inngått en avtale og jarlen måtte gi kongen sin arving Torfinn som 

gissel. Jarl Harald klarte ikke å opprettholde avtalen, noe som førte til at sønnen Torfinn ble 

lemlestet og endte sitt liv i kongens fengsel.206 Dermed ser man hvordan Haralds ambisjoner 

kolliderte med begge kongene. Riktignok var hans konflikt med kong William mer truende 

enn den han hadde med kong Sverre. Kong William hadde mulighet til å mobilisere styrker 
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relativt raskt og han hadde ikke samme avstanden til Orknøyene slik kong Sverre hadde. 

Hendelsene viser også hvordan dårlige støttespillere ble tatt hånd om. Kong Sverre krevde 

underdanighet i full offentlighet slik at det ble tydelig for alle hva som hadde blitt avtalt. 

Trolig har det samme skjedd med kong William, selv om mine kilder ikke sier stort om dette.  

 

Jeg mener at det ville vært i den norske kongens interesse å minke makten til jarlen, spesielt 

med tanke på den konflikten som oppstod mellom kong Sverre og jarl Harald Maddasson. 

Ved å trekke den politiske og økonomiske administrasjonen på øyene tettere inn mot den 

norske kongemakten er det trolig at kongene kunne ha bedre oversikt over hva som skjedde 

på øyene. Når det gjelder argumentet til Crawford så er jeg enig i at ønsket om å kontrollere 

øyene ikke nødvendigvis har hatt så mye med den skotske kongen og de utfordringene man 

hadde med ham. Selvfølgelig kan det ha vært en av baktankene bak ønsket, men trolig har 

mangelen på lojalitet og inntekter vært hovedgrunnen for ønsket om å trekke øyene tettere 

under seg. Også den skotske kongen hadde gode grunner til å minke makten til jarlen som 

følge av de problemene han skapte. Dermed ser man også to konger som tar grep om sin 

støttespiller og gir ham klar beskjed om hvor lojaliteten hans bør ligge. Hvis en konge 

opplevde illojalitet måtte han vise at han var sterk, ellers kunne andre støttespillere også gjøre 

opprør. Den psykologiske markeringen en slik reaksjon hadde må ikke undervurderes.  

 

3.6 Kirken. 

Om kirken hadde stor innflytelse på maktstrukturene utover i perioden er et spørsmål som har 

et relativt enkelt svar. I middelalderen fikk kirken stor innflytelse på hvordan kongemakten 

og verdslige maktpersoner legitimerte makt. Denne utviklingen fikk også trolig konsekvenser 

for maktstrukturene på øyene. Spesielt opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros i 1152/53 

hadde trolig mye å si for maktstrukturene på øyene, da kirkens innflytelse ble sterkere.207 

Kirken fikk også tidlig en stabil struktur, som kan ha gjort det enklere å kontrollere inntekter 

og utøve innflytelse. Kongemakten brukte på sin side lenger tid på å utvikle en stabil 

kongemakt og kunne derfor ikke utøve den samme kontrollen over øyene som kirken kunne. I 

starten hadde den lokale høvdingen eller jarlen kontroll over religionen. Ofte så bygde 

høvdinger kirker på egne eiendommer og presten ble valgt fra slekten. Prester og biskoper var 

en del av det verdslige samfunnet og var underlagt den lokale makthaveren. Etter hvert fikk 

kirken mer makt og klarte å flytte kontrollen over kirken fra verdslige ledere til kirkens 
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ledere.208 Denne fremgangsmåten ser man de fleste steder hvor kirken var underlagt 

lokalmaktens kontroll. Kirken var ikke lenger underlagt det verdslige samfunnet slik den var i 

den tidlige perioden, selv om kampen om selvstendighet for kirken ikke var over. Man ser at 

de geistlige lederne fikk stor makt og at de hadde stor innflytelse på samfunnet.  

 

3.6.1 Orknøyene 

I følge sagaene var Orknøyenes konvertering til kristendommen knyttet til Olav Tryggvasson. 

Gjennom hans tvangskonvertering skal jarlen på den tiden, Sigurd Lodvesson, ha gått med på 

å ta i mot dåp og måtte sende den ene sønnen sin med kongen. Selv om sagene ikke nevner 

kristendommen som en religion knyttet til øyene, mener jeg at kristendommen trolig også 

fantes på øyene. Øyenes kontakt med Skottland kan ha ført til at menneskene hadde blitt 

introdusert for kristendommen, som var religionen i dette området og hadde vært det en 

stund. Blant annet trekket Alex Woolf frem at man i kilden om livet til St Findan av Rheinau 

har funnet indikasjoner på at Orknøyene hadde, basert på kildens tidslinje, fortsatt en piktisk 

befolkning i perioden 840-850 og at denne befolkningen hadde biskoper. Dette baserer man 

på manglende arkeologiske funn for en Skandinavisk bosetning.209 Kilden forteller om 

Findan, en ire som ble kidnappet av vikinger og klarte å unnslippe når de stoppet på en liten 

øy for å få tak i vann. Han klarte å svømme til hovedøya som lå like ved. Her møtte han en 

biskop som snakket irsk. Forskere har vært uenige om denne biskopen holdt til på 

Orknøyene, eller om han holdt til i Storbritannia. Noen har også ment at han var norsk. Woolf 

på sin side mener at det er trolig at han var fra Orknøyene.210 Dermed ser man at sagaens 

tolkning ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Sagaen utdyper heller ikke hva som 

skjedde videre. Man får kun indirekte innblikk i kirkens virke på øysamfunnet.  

 

Vi har en annen kilde som forteller om erobringen av Orknøyene og Shetland, nemlig 

Historia Norwegiae. I denne kilden får Ragnvald Mørejarl og Harald Hårfagre kun 

statistroller. Under Harald Hårfagres styre skal slektninger av Ragnvald Mørejarl reist over 

havet med en stor styrke og drevet ”the Papars” fra deres hjem, ødelagt dem og tvunget 

øyene til å akseptere deres overherredømme. I følge kilden skal ”the Papars” ha vært 

geistlige menn fra Afrika. Øyene skal også ha vært bebodd av piktere.211 Denne beretningen 
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er den eneste jeg har funnet som beskriver Orknøyene før de norske vikingene kom og som 

gir et annet bilde av overtakelsen. Både Heimskringla og Orkneyinga saga gir inntrykk av at 

øyene var bebodd av vikinger som hadde flyktet fra Norge og som dro tilbake til Norge for å 

plyndre. Historia Norwegiae gir dermed et mer troverdig bilde av erobringen. Trolig har 

Harald Hårfagre og Ragnvald Mørejarls rolle i overtakelsen blitt overdrevet for å passe inn i 

et bilde av sterke, dyktige ledere. Det som er betenkelig er at Orkneyinga saga ikke bruker 

dette på noe vis. Enten så har man ikke hatt tilgang til Historia Norwegiae, som ifølge 

Crawford skal være eldre enn de versjonene vi har av Orkneyinga saga og Heimskringla, 212 

eller så har man valgt det bort. En annen årsak kan ha vært at denne kilden ikke stemmer med 

virkeligheten, men det er vanskelig å si noe sikkert, da vi ikke har flere kilder som sier det 

samme. Her ser man også at Orknøyene trolig har hatt kontakt med kristendommen før Olav 

Tryggvasson kom til øysamfunnet.  

 

Derfor må denne tvangskonverteringen ses i lys av at Sigurd Lodvesson nok allerede hadde 

hatt kontakt med kristendommen og at det kan hende tvangskonverteringen kun var et 

politisk trekk, hvor øysamfunnet i stor grad allerede var kristnet. Jeg mener dette kommer 

frem av blant annet Sigurds giftemål med en skotsk prinsesse, men også gjennom Sigurds 

mange tokt til blant annet Irland. Trolig var øyene allerede kristnet. Hvorfor det blir lagt vekt 

på at Olav Tryggvasson var den som kristnet øyene i sagaene, kan ha med kongens forsøk i 

Norge å gjøre, men også Olav Tryggvassons posisjon som kristningskongen. Da kildene gir 

oss lite innsikt i hvor stor innflytelse kristendommen hadde på øyene i denne perioden blir det 

vanskelig å komme med et sikkert svar. Det er også en utfordring at man ikke har andre 

kilder som bekrefter hendelsene eller som kan gi oss bedre innsikt i religiøse tendenser i 

denne perioden. Vi må også huske at sagaforfatteren trolig har skrevet ut fra et norskt 

perspektiv og derfor kan ha utelatt påvirkning fra skotsk side.  

 

En annen indikasjon på innflytelse fra kristendommen er at Sigurds sønn, Torfinn, opprettet 

en katedral og et bispedømme på øyene. 213 Crawford trekker frem Torfinns oppvekst i det 

skotske hoffet som en årsak til hans utstrakte etablering av en kirkelig administrasjon på 

øyene og mener at tvangskonverteringer hadde lite å si for øyene, da det kun var et politisk 

trekk.214 På grunn av dette mener jeg at man kan hevde at det er tvilsomt at øyene ble kristnet 
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av Olav Tryggvasson fordi Orknøyene trolig hadde mye kontakt med kristendommen og at 

man kan argumentere for at det fantes kristne på øyene allerede før Olav Tryggvasson 

tvangskonverterte øyene. Årsaken til dette standpunktet kommer av Torfinns opprettelse av et 

bispedømme på øyene. Trolig hadde ikke dette vært mulig uten at menneskene på øyene 

hadde kjennskap til kristendommen og at de i noen tilfeller også hadde det som sin religion. 

Selv om sagaen ikke gir inntrykk av kristne impulser på øyene før Olav Tryggvasson kom dit 

i 996 kan man hevde at sagaen offisielt introdusert kristendommen politisk med denne 

hendelsen. Selv om religion var noe som var knyttet til de politiske lederne er det trolig at 

innføringen av kristendommen på Orknøyene ikke var så brå som sagen gir inntrykk av.  

 

I forbindelse med jarl Rognvalds bygging av kirken til ære for sin hellige slektning, jarl 

Magnus, er det trolig at kirken får en betydelig større rolle i hendelsene på Orknøyene. 

Crawford mener at Rognvald brukte den begynnende kulten som oppstod etter drapet på jarl 

Magnus for å fremme sitt eget krav på jarledømmet. Hun mener også at Rognvald og hans 

slektninger brukte denne kulten for å fremme sine egne interesser, noe som er trolig da man i 

denne perioden brukte kirken og religion for å fremme egen makt.215  Som vi har sett var det 

vanlig at kirker ble styrt av verdslige krefter i starten av kristendommens utbredelse i 

Skandinavia og omegn. Dermed er det ikke så vanskelig å forestille seg at Rognvald brukte 

religionen som en måte å legitimere sin egen posisjon.  

 

Magnus-kulten gir også tydelige assosiasjoner til Olavs-kulten i Norge. Både Barbara 

Crawford og Haki Antonsson trekker frem likhetene ved de to kultene. Antonsson legger vekt 

på at Magnus-kulten i stor grad følger samme modell som Olavs-kulten og som kan ses som 

en rival til Olavs-kulten.216 Crawford trekker frem at populariteten til Magnus-kulten ikke var 

noe unikt, da man kan finne mange eksempler på kulter dedikert til en verdslig leder , noe 

Olavs-kulten også var.217 Både Magnus og Olav  utførte mirakler etter sin død og de ble i stor 

grad brukt av verdslige ledere som legitimering av makt. Crawford trekker frem helgenes 

støtte i krig som en annen likhet som binder sammen Olavs-kulten og Magnus-kulten og 

bruker Harald Gillekrist erklæring om at han ville bygge en kirke til ære for Olav den hellige 

hvis Olav hjalp ham i kampen mot kong Magnus Blinde. Den samme erklæringen ser man 
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når Kol, jarl Rognvalds far, får Rognvald til å sverge at han ville bygge en kirke til ære for 

sin hellige onkel Magnus. 218 Dermed ser man hvordan ledere brukte kulten som en måte å 

legitimere sin egen makt på, men også for å vinne kamper.  

 

En kults suksess var avhengig av mirakler, som også ble nedskrevet. Dette finner man også 

for Magnus-kulten.219 Hele 24 mirakler skal ha blitt utført basert på kildemateriale fra tre 

forskjellige sager, hvor flesteparten skal ha skjedd med mennesker fra Shetland. Årsaken til 

at Shetland har hovedvekten av miraklene mener Antonsson kommer av at Shetland trolig 

hørte til området Magnus kontrollerte som jarl og at Rognvald, som i stor grad startet 

Magnus-kulten, også kontrollerte dette området.220 Dermed ser man hvordan en potensiell 

leder som egentlig ikke har er sterkt krav på jarledømmet kunne bruke kulten som en måte å 

sikre seg støtte lokalt og derfor få en mulighet til å sikre seg makt. Det er påfallende hvordan 

miraklene i stor grad holder seg til jarl Rognvalds områder, noe som igjen viser hvordan 

jarlen blir knyttet til kulten. At en verdslig leder blir knyttet til religion er heller ikke noe som 

er nytt, da det i den tidlige perioden ofte var slik at lederen i lokalsamfunnet også var den 

religiøse lederen, slik høvdingene på Island og i Norge var. Derfor er det ikke så merkelig at 

jarl Rognvald og hans far Kol tar kontroll over kulten og bruker den for å legitimere sitt krav 

på jarledømmet.  

 

Magnus-kulten ble etter hvert et viktig samarbeid mellom jarl Rognvald og biskop William. 

Crawford legger politiske årsaker til grunn for dette samarbeidet. Biskopen var først skeptisk 

til å akseptere Magnus-kulten. Hun trekker frem biskopens reise til Norge, hvor han kan ha 

fått beskjed om Rognvald og farens plan om å ta over makten over øyene og at de fikk støtte 

for sitt krav på jarledømmet av kong Harald Gille, som en mulig årsak til biskopens senere 

samarbeid.221 Dette kan ha vært en mulig årsak til samarbeidet, men det kan også ha vært 

ambisjoner på kirkens vegne som lå til grunn for samarbeidet. Biskopen kan ha sett nytten av 

en kult i forbindelse med kirkens posisjon på øyene. Crawford trekker også frem rivalisering 

innad i kirkemiljøet som en mulig årsak til samarbeidet mellom biskopen og jarlen. Ifølge 

kilder fra Yorks erkebispedømme skal det ha blitt utnevnt biskoper til Orknøyene selv om 

erkebiskopene fra Hamburg-Bremen hevdet de kun hadde rett til dette. Crawford nevner at 
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denne konflikten ble så stor at pavedømmet kom inn for å sikre seg støtte til York fra den 

norske kongen. Den York-utnevnte biskopen skal ha vært kandidaten til jarl Magnus, noe 

som kan forklare biskop Williams motstand mot å få han gjort til helgen.222  

 

Likevel ser man at biskopen velger å støtte Magnus-kulten, noe som kan ha årsak i nettopp 

konflikten rundt utnevnelsen av biskoper. Biskopen ville trolig gjennom å støtte kulten skaffe 

seg en tryggere posisjon ved å ha støtte fra begge sider av konflikten. Ved å knytte seg til den 

norske kongens mann ville biskopen være på lag med den norske kongen og dermed sikre sin 

egen posisjon. Tilslutt ser det ut til at biskop William blir alene om å ha kontrollen over 

kirken på øyene. Dermed ser det ut til at kirken har hatt stor påvirkning på hvordan den 

politiske kulturen var på Orknøyene, men det ser også ut til at de verdslige båndene kirkens 

menn hadde også påvirket hvilken retning kirken på Orknøyene tok. Dette stemmer overens 

med det bilde man har av kristendommen i middelalderen. 

 

På grunn av Magnus-kulten får kristendommen en sterkere posisjon, blant annet gjennom 

pilegrimsreiser. Religion fikk derfor trolig innvirkning på det politiske maktspillet, noe som 

stemmer overens med kirkens økte makt i Europa gjennom middelalderen. Hvor mye prester 

og biskoper har influert maktspillet er uvisst, da vi ikke har noen kilder som forteller oss om 

deres deltakelse. Et eksempel er når jarl Ragnvald Kolsson sender bud på biskopen for å sette 

i stand forlik mellom ham selv og hans rival jarl Paul.223 Denne hendelsen viser oss hvordan 

biskopene kunne bli brukt som en mellommann i konflikter og at de kanskje ble sett på som 

en objektiv part, i hvert fall en viktig samarbeidspartner. I følge Jón Viðar Sigurðsson i Den 

vennlige viking kunne felles venner sette i stand forlik mellom menn i konflikt.224 Biskopen 

kan dermed ha vært en felles venn av de to jarlene, men han kan også ha vært en viktig 

politisk aktør som det var viktig å være venn med, noe man kan se gjennom det samarbeidet 

jarl Rognvald og biskopen har rundt Magnus-kulten. Samspillet mellom de ulike politiske 

aktørene vitner om en likhet med det islandske og det norske samfunnet i perioden, noe som 

kan ha årsak i de nære personlige båndene man hadde til det norske samfunnet.  

 

Sagaen gir inntrykk av at biskopene også var med på å påvirke det politiske miljøet. Gjennom 

avtaler med mektige menn kunne biskopene påvirke hvem som skulle være de ledende 
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maktfigurene på øyene. Spesielt avtalen som gjorde Harald Maddasson til jarl viser på denne 

påvirkningen. På grunn av vennskapet biskop William on Egilsay hadde til Svein Asleifarson 

klarte Svein å få jarl Rognvald til å akseptere Harald Maddasson som jarl.225 Her trer 

biskopene frem som maktfaktorer som påvirker det politiske miljøet på øyene. Hendelsen 

viser også hvordan biskopene etter hvert klarer å skape seg posisjoner ved hjelp av de samme 

strategiene som de verdslige makthaverne brukte, nemlig vennskap og lojalitetsbånd. Dermed 

blir også biskopene, som var skotske, reelle maktfaktorer på øyene. I følge Jón Viðar 

Sigurðsson er dette i overenstemmelse med datidens politiske miljø og sosiale spillerom, hvor 

vennskapsbånd og allianser var måten man skaffet seg og opprettholdt makt på.226 Her ser vi 

hvordan biskopene var med på å forme den politiske kulturen og hvordan de etter hvert ble 

viktige politiske aktører. Kirkens menn var en viktig del av den politiske kulturen, da de 

gjennom religionen kunne påvirke hvordan lederne ble oppfattet og hjelpe dem med å 

legitimere makten sin. 

 

Hvordan samspillet mellom de skotske biskopene og ”norske” jarlene utspiller seg er også 

interessant, med tanke på det tofrontspresset jarlene er utsatt for. Biskopene kan også ha vært 

utsatt for noe av det samme presset, da sagaene forteller om biskoper som skaper 

vennskapsbånd med lokale maktfaktorer og dermed må støtte disse lokale lederne i deres 

maktsøken. Trolig har et slikt lojalitetsbånd stått i kontrast til lojaliteten til kirken, men 

sagaene gir inntrykk av at biskopene fungerte som sine verdslige motparter. Dette stemmer 

overens med Jón Viðar Sigurðssons tanker om at de geistlige også pleiet sine vennskaps- og 

slektsforhold, spesielt i den tidlige delen av middelalderen. Etter hvert som kirken ble 

mektige trengte den ikke lenger å pleie vennskapsbånd til det lokale, verdslige aristokratiet. 

Kirken ble tilslutt en maktfaktor på lik linje med kongemakten, noe som førte til at 

aristokratiet ikke lenger dikterte forholdet, men at kirken satte betingelsene. Gjennom kirken 

fikk man også mer fokus på arvelighet slik at man ikke lenger trengte å opprette vennskap for 

å sikre politisk støtte.  

 

3.6.2 Færøyene. 

Selv om vi vet lite om innføringen av kristendommen og hvordan de geistlige skaffet seg en 

sterk posisjon på Færøyene er det trolig at kirken har fulgt noe av det samme mønsteret man 

finner andre steder i Skandinavia, slik som Norge og ikke minst slik utviklingen foregikk på 
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Orknøyene. Trolig har dette også foregått på Færøyene. I følge Færeyinga saga får Sigmund 

Brestesson i oppdrag av Olav Tryggvasson å kristne Færøyene. Han forsøker å gjøre dette via 

tinget, men møter motstand fra bøndene og Trond i Gata, den andre høvdingen på 

Færøyene.227 Sigmund får tilslutt kristnet øysamfunnet ved å tvinge Trond til å konvertere, 

noe som fører til at hans støttespillere blir kristnet.228 Her ser man hvordan sagaen viser at 

kristningen i den tidlige perioden foregikk ved at den øverste lederen i samfunnet ble kristen 

og at hans støttespillere fulgte etter. På den måten spredte kristendommen seg. Når man 

kommer på 1100-tallet er det tydelig at kirken har fått et bedre fotfeste, da kong Sverres 

fosterfar og onkel har tittelen bisp.229 Trolig har kirken fulgt det samme mønsteret på 

Færøyene som den gjorde i andre deler av Skandinavia, men på grunn av manglende kilder er 

det vanskelig å si noe spesifikt om utviklingen.  

 

Trolig har motstanden på Færøyene vært et resultat av indre maktkamper som har ført 

motstand. Dette ser man tydeligst når Trond i Gata får bøndene med seg på å nekte å la seg 

kristne. Når Sigmund tvinger Trond til å konvertere følger også hans støttespillere etter. 

Trolig har vennskapsbånd ført til at når ledere skiftet religion, så skiftet også deres 

støttespillere for å opprettholde vennskapsbåndene til sin leder. Motstanden mot 

kristendommen kom trolig av indre maktkamper, noe som gjør at introduksjonen på 

Færøyene blir ulikt Island. Der hadde trolig kongen skaffet seg vennskap og nettverk med 

flere av de mektigste høvdingene og dermed gjort overgangen lettere. På Færøyene var 

kongen kun i et vennskap med en av lederne. Dette skapte trolig en større utfordring for 

innføringen av kristendommen. Dette kan ha ført til at motstanden ble større en forventet, 

spesielt når man sammenlikner med f.eks. Island som har noenlunde samme politisk struktur. 

Der møtte ikke høvdingene motstand når de introduserte kristendommen, noe som gjør at det 

er interessant å sammenlikne med introduksjonen på Færøyene. Ved å bli venn med disse 

lederne ble man også automatisk venn med alle deres venner. Dermed var overgangen til 

kristendommen trolig preget av mer ro enn den gir inntrykk av. Trolig hadde også samfunnet 

vært i kontakt med kristendommen før den offisielle kristningen.  

 

Forholdet mellom Færøyene og kristendommen er et tema som skaper mange spørsmål. 

Sagaen er meget vag i forhold til hva som skjedde etter den offisielle innføringen. Man får 
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tidvis vite at noen valgte å gå tilbake til norrøn mytologi, men vi får ikke vite noe om 

hvordan det kristne livet utartet seg etter innføringen. Trolig hadde befolkningen også hatt 

kontakt med kristendommen før den offisielle konverteringen. Hans Jacob Debes har blant 

annet trukket frem verket av den irske munken Dicuilus som rundt 825 beskriver hvordan 

øyene nord for Britannia var bebodd av eneboere fra Irland, trolig kristne.230 Dette skal også 

ha skjedd på Færøyene. Blant annet fordi det allerede fantes sauer på Færøyene når vikingene 

kom. Disse sauene har ikke kommet til Færøyene av seg selv og det er derfor trolig at det har 

vært en bosetning på øysamfunnet før vikingene.231 Rosalind Bonté, en annen historiker som 

også trekker frem samme kilde, forteller at Dicilus videre forteller at på grunn av pirater fra 

nord har øysamfunnet nå blitt fraflyttet.232 På bakgrunn av dette kan Færøyene hatt kontakt 

med kristendommen før Olav Tryggvasson kom.  

 

Bonté argumenterer også med at genetiske analyser har vist at befolkningen i stor grad har 

Skandinavisk avstamning, men at man også finner 13% med irsk avstamning, viser hvordan 

det er trolig at kristendommen kom tidligere til øysamfunnet, spesielt siden 87% av de første 

kvinnelige bosetterne kom fra Irland eller de britiske øyer.233 Dette viser hvordan 

kristendommen trolig hadde en sterkere posisjon på Færøyene enn sagaen gir oss inntrykk av. 

Det gjør også at man setter spørsmålstegn ved den motstanden høvdingen Sigmund møter når 

han introduserer kristendommen til øysamfunnet på tinget. Trolig passet denne motstanden 

inn som en av utfordringene helten møter i løpet av sagaen. Basert på Bontes tall er det trolig 

at en stor del av befolkningen på Færøyene allerede var kristnet, men basert på sagaen kan 

det ha vært motstand i det politiske miljøet på øysamfunnet. Jeg at hendelsen med Trond 

viser en stereotypisk måte å endre den politiske kulturen på, da man tvinger en leder til å 

endre standpunkt, noe som får hans støttespillere til å følge etter. Denne måten å konvertere 

på er noe vi også ser på Island. Høvdingene konverterte til kristendommen og deres 

støttespillere gjorde det samme. Dermed kan hendelsen også vise et realistisk bilde av 

hvordan man konverterte til kristendommen, men på grunn av de impulsene man har sett 

gjennom befolkingen er det trolig at man også har hatt en betydelig kristen populasjon.  
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Bonté setter også spørsmålstegn ved at konverteringen skjedde som følge av en ovenfra og 

ned tanke. Denne ideen går ut på at en politisk leder konverterte og så fulgte hans 

støttespillere etter. Hun mener at man kan finne eksempler på en bunnen-opp konvertering 

som begynte med de laveste i samfunnet. Trolig har treller og kvinner fra de britiske øyene 

tatt med seg sin kristne tro og spredt den til befolkningen. Dermed får man en bunnen-opp 

konvertering av samfunnet, noe arkeologiske funn kan gi inntrykk av. Trolig har man hatt 

innslag av begge måter å konvertere til kristendommen. Sagaene gir tydelig inntrykk av en 

ovenfra og ned konvertering som ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. Bonte har 

nok rett i at kristendommen ikke bare ble innført gjennom konger og andre politiske ledere, 

men at innflytelsen fra bunnen av samfunnet har vært en betydelig faktor for kristendommens 

spredning. Dette er nok et eksempel på at vi må være forsiktige med å ilegge sagaens 

tolkning for mye vekt.  

 

Magnus-kulten som oppstod på Orknøyene i forbindelse med drapet på jarl Magnus og etter 

press fra jarl Rognvald Kolsson fikk også fotfeste på Færøyene. Blant annet ble en katedral 

dedikert til ham.234 Dermed ser vi at kristendommen hadde sterkere innflytelse enn det 

inntrykket sagaen gir. Det at Færøyene adopterer en kult og ikke lager en egen, viser også 

hvilken posisjon samfunnet hadde. Det fantes ikke mennesker som var mektige nok til å bli 

gjort til helgen. Både Olav den hellige og den hellige jarl Magnus var mektige menn med 

mange støttespillere. Derfor er det ikke så rart at de ble helgengjort. På Færøyene finner vi 

ikke liknende menn som kunne blitt gjort til helgen. Dermed er det ikke så rart at det ikke 

oppstod en egen kult rundt en verdslig leder. Her ser man igjen forskjellene mellom 

Færøyene og Orknøyene. Lederne på Orknøyene var mektige nok til å spille en rolle i den 

politiske kulturen rundt øysamfunnene, mens lederne på Færøyene ikke hadde en lignende 

posisjon.  

 

3.7 Oppsummering. 

Forholdet de ulike lokale makthaverne har til bønder på de to øysamfunnene kommer noe 

uklart frem i sagaene. Fokuset på eliten gjør at man ikke får vite noe særlig om hvordan 

bønder og makthavere forholder seg til hverandre. Man får kun indirekte vite hvordan denne 

relasjonen har utartet seg. Det som er tydelig er at både på Færøyene og på Orknøyene har 

den lokale støtten vært viktig for maktgrunnlaget til høvdingene og jarlene. Uten lokal støtte 
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hadde verken høvdingene eller jarlene klart å opprettholde sine posisjoner. Likevel ser man at 

dette forholdet får liten oppmerksomhet. Den største forskjellen mellom de to øysamfunnene 

ligger i den vekten sagaforfatteren av Orkneyinga saga legger på arvelighet. Jarlene trengte 

ikke å bygge opp sin makt slik høvdinger, jarler og konger måtte i Norge og på Island. 

Høvdingene på Færøyene ser ut til å følge noenlunde samme struktur som Norge. Enten 

kommer dette av at arvelighet faktisk var en viktig faktor for hvordan jarlene opprettholdt og 

opprettet makt, eller så har sagaforfatteren brukt begrepet fordi dette var godt kjent i hans 

samtid. Jeg mener at den konklusjonen vi kan trekke ut fra sagaene rundt temaet nettverk er 

at det trolig har eksistert en gavegivingsøkonomi, men at den har vært viktigst i forholdet 

med kongen og ikke nødvendigvis lokalt. Likevel kan man finne eksempler på situasjoner 

som nok har innehold gavegivning og opprettholdelse av vennskap, som gjestebud. Dette gjør 

at man kan sette spørsmålstegn ved om vennskapstermen har vært så altomfattende som man 

tidligere har trodd med tanke på den politiske kulturen i Skandinavia.  

 

Jeg mener at Orknøyene var et krigersamfunn på grunn av måten jarlene klarte å opparbeide 

seg makt. Gjennom tokt, kriger og voldshandlinger klarte de tidligste jarlene å skaffe seg den 

posisjonen de oppnådde. Jarlene var i stor grad krigere og oppfører seg krigersk. Denne 

mentaliteten kan vi se hos blant annet Harald Maddasson som benytter sin krigermentalitet 

når han styrer. Jarlene var også de rikeste i lokalsamfunnet og dette gav dem muligheten til å 

opparbeide seg støtte hos lokalbefolkningen. På Færøyene ser man ikke den samme 

krigermentaliteten, verken i beskrivelser eller i handlinger. Tilgangen til rikdom var heller 

ikke like stor, dermed hadde man ikke mulighet til å bli noe mer enn en høvding. Jarletittelen 

var kun forbeholdt de rikeste og mektigste på samfunnet. På det sosiale hierarkiet ser man at 

jarlene i stor grad var like mektige som konger. Når størsteparten av høvdingenes 

støttespillere gjennom både allianser og slektskap var bønder er det stor sannsynlighet at 

samfunnet var et bondesamfunn.  

 

Også gjennom ideologien ser man tydelig et skille mellom de to samfunnene. Jarlene på 

Orknøyene hadde en mer aggressiv tilnærming til politikken enn høvdingene på Færøyene 

hadde. Vi ser også en større opposisjon mot kongene både gjennom handling, men også 

gjennom ideologien vi fant i herskerbeskrivelsene, opphavsmytene og Rigsþula. Det 

ideologiske bakteppet følger også hendelsene i sagaene slik at man får de samme ideologiske 

forskjellene vi møtte i kapittel to. Ideologi gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av slik 

samfunnet var, men det gir oss likevel en indikasjon på hvordan man ønsket at samfunnet 
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skulle være. Dette har trolig påvirket den politiske kulturen såpass at vi kan finne likheter 

mellom samfunnet i virkeligheten med samfunnet i ideologien.  Ære kunne oppnås gjennom å 

være en kriger og dette er spesielt tydelig på Orknøyene. Der er jarlene mer aggressive enn 

høvdingene på Færøyene var. Orknøyene virker å være et krigersamfunn som ganske tydelig 

følger definisjonen av et krigersamfunn. Det er den beste krigeren som er øverste leder, 

skillet mellom bonde og kriger er vanskelig å se, gjennom krig og tokt oppnådde man mest 

rikdom, og krigermentaliteten blir opphøyet og glorifisert.   

 

Når det gjelder sterke kvinneskikkelser ser man også en betydelig forskjell mellom 

øysamfunnene. På Orknøyene dukker det flere sterke kvinner opp, noe som får betydning for 

det politiske livet på øysamfunnet. Mektige kvinner som står på egne ben er noe vi sjelden 

hører om i sagaene. De få kvinnene som gjør dette er ofte enker som kun opererer selvstendig 

i en liten perioden mens sønnene er for unge til å bestemme selv. Kvinner hadde muligheten 

til å påvirke det politiske spillet gjennom sine ektemenn og trolig har de vært en viktig del av 

apparatet rundt en mektig mann. Likevel blir kvinner i stor grad presentert i sagaene som 

blodtørstige hekser som kun søker hevn og som egges sine mannlige slektninger eller 

ektefeller til strid. Derfor er det forfriskende å komme over skikkelser som Frakokk. Hun er 

riktignok enke, men hun forblir enke selv om hun tydeligvis kommer fra en mektig familie. 

Selv etter at hennes egne barn er voksne og giftet bort fremstår hun som en viktig politisk 

aktør som mottar andres barn til oppfostring. Det at hun i tillegg kan yte militær hjelp til 

jarlsemner på Orknøyene forteller oss mye om hennes makt. Hun blir å regne for en slags 

høvding eller lokal maktelite som har så mye makt at hennes støtte kan føre til store 

omveltninger i det politiske miljøet, noe det også gjør.  

 

Frakokks rolle blir et motstykke til de andre mektige kvinnene vi møter i sagaene, da hun blir 

behandlet som en politisk alliansepartner. De andre kvinnene blir beskrevet slik de fleste 

kvinner blir i sagaene, som eggende, hevngjerrige, ambisiøse og farlige. Dette er en av de 

store forskjellene mellom Orknøyene og Færøyene, men også hvis man sammenlikner med 

Norge og Island. På bakgrunn av disse forskjellene mener jeg at Orknøyene var et 

krigersamfunn, mens Færøyene var et bondesamfunn. I et krigersamfunn var det trolig lettere 

å bevege seg oppover i det sosiale hierarkiet, da rikdom var viktig for alliansebygging. 

Dermed kunne kvinner som Frakokk hatt en mulighet til å bli mektige høvdinger. På 

Færøyene virker ikke den sosiale mobiliteten like fremtredende. I et lite samfunn hvor man 
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ikke har den samme tilgangen til rikdom er det kanskje ikke så rart at man ikke finner kvinner 

som Frakokk.  

 

Forskjellen mellom de to øysamfunnene ligger først og fremst i hvem de lokale makthaverne 

støtter seg på. Jarlene på Orknøyene hadde gjennom slektskap og vennskap skaffet seg 

innpass i makteliten i både Norge og Skottland. Denne muligheten virker det ikke som 

høvdingene på Færøyene hadde. Trolig kom dette av at høvdingene på Færøyene ikke hadde 

den samme tilgangen til mektige støttespillere som man finner på Orknøyene. Her kan man 

stille spørsmålstegn ved den manglende søkingen til Island eller omvendt, da Island ligger 

relativt nærme. Trolig kommer dette igjen av at høvdingene på Færøyene ikke var viktige 

eller mektige nok. Islandske høvdinger hadde trolig ikke bruk for høvdingene på Færøyene, 

da de ikke kunne sørge for en forbedring av egen status.  

 

Jarlene på Orknøyene virker å ha et mer anspent forhold til både den norske og til en viss 

grad den skotske kongen. De virker å ha et sterkere behov for å beskytte sine egne interesser 

mot innblanding fra de ulike kongene. Deres posisjon virker heller ikke å være klart definert i 

forhold til den norske kongemakten. Selv om jarlene til en viss grad aksepterer kongelig 

overherredømme ser man tydelig at de er i opposisjon. På Færøyene ser man ikke dette høye 

konfliktnivået mellom høvdingene på Færøyene og kongene i Norge. Trolig kommer dette av 

at høvdingene på Færøyene var tydelig underlagt kongens makt og at deres forholdt i stor 

grad var preget av samarbeid. Det virker også som at maktforholdet mellom de to partene var 

klargjort slik at man ikke havnet i konflikter over hvem som hadde mest makt. Høvdingene 

virker å være klar over at det er den norske kongen som har makten, mens jarlene på 

Orknøyene virker å utfordre denne posisjonen ved å støtte andre mektige ledere eller velge å 

ikke følge ordre. Derfor kan man hevde at Færøyene var et bondesamfunn og Orknøyene et 

krigersamfunn. 

 

Vi har sett hvordan høvdingene på Færøyene også søkte støtte hos to ulike mektige parter, 

Ladejarlene og den norske kongen, slik jarlene på Orknøyene gjorde med den skotske og den 

norske kongen. Resultatet av denne tosidigheten blir forskjellig på de ulike øysamfunnene, 

trolig på grunn av maktgrunnlaget. Jarlene på Orknøyene hadde større ressursgrunnlag og 

kunne derfor stå i mot press i større grad enn det høvdingene på Færøyene hadde mulighet til. 

På Færøyene blir forholdet til andre høvdinger preget av konflikt og et ønske om å minke den 

andre høvdingens makt. Dette fører til et aggressivt forhold hvor begge parter taper liv. På 
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Orknøyene er høvdingene i et underdanig forhold til jarlene og er derfor en del av 

støtteapparatet til jarlene. Dermed ser man tydelig hvordan Orknøyene var et krigersamfunn 

mens Færøyene var en bondesamfunn, spesielt hvis vi bruker ideologien i Rigsþula som 

bakgrunn.  

 

Også i forholdet til kirken kan man finne forskjeller. Sagaene er tydelig påvirket av en 

ovenfra og ned holdning til konverteringen, trolig som følge av fokuset på de politiske 

lederne, deriblant Olav Tryggvasson. Begge sagaer viser hvordan de politiske lederne ble 

kristnet og at kristendommen dermed spredte seg gjennom deres nettverk. Dette stemmer 

overens med den tanken man har hatt om kristendommens spredning i middelalderens 

Skandinavia. Likevel kan man finne andre kilder som viser oss en nedenfra og opp tanke om 

konverteringen. Rosalind Bonté er en av de historikerne som har trukket frem treller og 

kvinner som en årsak til kristningen. Hun mener at den kristne innflytelsen trolig kom fra 

kristne mennesker som enten giftet seg med vikinger eller treller som ble kidnappet eller 

kjøpt av vikinger. På den måten kan kristendommen ha spredt seg fra bunnen av samfunnet 

slik at kristningen man hører om i sagaene kun var politisk motivert. Trolig har fokuser på 

Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson kommet av den posisjonene de hadde i middelalderen. 

Spesielt Olav Haraldsson må trekkes frem her. Hans kult ble etter hvert stor i Norge som kan 

forklare hvorfor sagaforfatterne, som trolig var kristne, fokuserte på hans rolle i kristningen.  

 

Det virker som om kirken har vært mer aktiv på Orknøyene, uten at det nødvendigvis betyr at 

kirken ikke var svært aktiv på Færøyene. Det finnes ingen kilder fra kirken som kan gi oss et 

innblikk i hvordan kristendommen spredte seg eller hvordan kirken påvirket det politiske 

livet. Trolig har kirken også på Færøyene etter hvert fått en stor politisk rolle, noe vi kan se 

fra kirkens innflytelse i Europa i samme periode. Kirken ble etter hvert en viktig politisk 

aktør som hadde mye å si for det politiske og det personlige livet til middelalderens 

mennesker. Spesielt opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros har trolig fått mye å si for 

utviklingen av et kirkevesen på Færøyene. Også Magnus-kulten fikk mye å si på Færøyene, 

men kanskje ikke på lik linje som den gjorde på Orknøyene. Der ble den brukt som et ledd i 

en maktkamp. En annen stor forskjell er hvor de kirkelige mennene kom fra. På Orknøyene 

virker de aller fleste biskopene å komme fra Skottland, noe som kan være et resultat av tidlig 

påvirkning fra kristendommen eller som følge av tilknytningen til det skotske hoffet.  
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4 Mågskap og slektskap. 
4.1 Innledning. 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg en viktig alliansebygger, nemlig mågskap og slektskap. 

Dette vil jeg gjøre ved å ta for meg de slektskapsalliansene som bygges og hvilke 

konsekvenser det får for den lokale makteliten. Mitt fokus vil ligge på forskjeller i 

slektskapsbyggingen lokalt, men også på forskjeller i hvordan høvdingene og jarlene danner 

slektskap utenfor øysamfunnene. Den politiske kulturen i vikingtiden er preget av 

nettverkskonstellasjoner og vennskapsbånd. I denne kategorien kommer også kvinner inn. 

Kvinner var i vikingtiden og middelalderen viktige for alliansebygging. Gjennom ekteskap 

kunne kvinner være bindeleddet mellom ulike familier og forsterke allianser. Høvdinger, 

jarler og konger brukte de kvinnelige medlemmene av familien sin til å skape nye politiske 

allianser.235 Ved å gifte bort sine døtre, mødre og søstre kunne de danne slektskap med andre 

mektige menn og gjennom disse båndene skaffe seg lojalitet, da spesielt gjennom eventuelle 

barn som ble resultatet av ekteskapet. Min teori om at Færøyene er et bondesamfunn og 

Orknøyene et krigersamfunn vil trolig også gi utslag i hvordan ekteskap ble inngått. Hvis det 

er forskjeller mellom den politiske kulturen på de to øysamfunnene vil det trolig få utslag i 

hvordan kvinner blir brukt som alliansebygger, da ekteskap var en måte å bygge allianser og 

troskap på.   

 

Kongene kunne sikre seg lojalitet og vennskap gjennom ekteskap og friller. Ved å gifte seg 

med, eller gifte bort, døtre til mektige høvdinger opprettet man ikke bare vennskap, men også 

slektskap. Mågskap er definert som menn gift med kvinner i en høvding, jarl eller konges 

familie.236 Vanlig slektskap var ikke nødvendigvis en ressurs man brukte og selv om man var 

i slekt betød ikke det at man var venner. I denne perioden var vennskap viktigere enn 

slektskap og her kommer mågskap inn som en slags gyllen middelvei. Døtre og søstre som 

hørte til toppsjiktet i samfunnet ble sett som på som verdifulle og ble brukt til å skape 

allianser med andre mektige familier.237 På lik linje som felles venner kunne mekle mellom 

uvenner kunne også familien gjøre det samme. Hvis to ulike familier ble uvenner var det opp 

til kvinnene å danne bro mellom de to familiene. Dermed kunne man søke støtte hos sitt 

mågskap. På grunn av de potensielle politiske konsekvensene av et ekteskap var trolig 

																																																								
235	Jón Viðar Sigurðsson, 2010, 128.	
236 Ibid. 
237 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  143.	
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mektige høvdinger, jarler og konger restriktive i hvem de giftet bort sine kvinnelige 

slektninger til.  

 

4.2 Orknøyene. 

Ekteskap var en viktig måte å skaffe seg allianser og nye nettverk. Vikingene kan ha brukt 

ekteskap som bekreftelse på allianser, for å skaffe seg mer makt og for å styrke sin egen 

posisjon. Et eksempel på slik alliansebygging og styrking av egen posisjon kan man finne i 

Heimskringla:  

 

”Da nå Gunnhild og sønnene fikk høre dette at det var ufred mellom Norge og 

Danmark, så tok de av sted østover. De giftet Eirik datter Ragnhild med Arnfinn, sønn 

til Torfinn Hausakljuv; Torfinn jarl satte seg fast på Orknøyene igjen, og 

Eirikssønnene drog bort.”238  

 

Her ser vi hvordan ekteskapsallianser ble brukt til å styrke nettverksrelasjonene og til å skaffe 

seg mer makt. Gunnhild er en av de få i kongefamilien som gifter bort en datter til jarlen på 

Orknøyene. Dette skjedde etter at Gunhild og sønnene hadde flyktet fra England etter Eirik 

Blodøks død og familien skulle reise til den danske kongen for å søke støtte i kampen mot 

Håkon den gode.239 Det kan hevdes at fordi familien tilbrakte tid på øyene og fordi deres 

stilling i Norge var så usikker, så valgte de å knytte sterkere bånd til øyene. Trolig kan dette 

ha vært en årsak til at man dannet familiebånd med lederne på øysamfunnet. En annen årsak 

kan ha vært tilknytningen til øyene og de ulike vennskapsbåndene som kan ha oppstått under 

familiens tidligere opphold på øyene. Disse vennskapsbåndene blir ikke nevnt i noen av 

sagaene, men trolig har det blitt dannet allianser mens kong Eirik Blodøks oppholdt seg på 

øyene.  

 

Båndene mellom familien og Orknøyene ble trolig gjenopptatt eller styrket da Gunnhild og 

sønnene reiste til øyene etter Eiriks død. I motsetning til andre konger som har kontakt med 

Orknøyene reiste Eirik og Gunnhild dit og brukte øyene som et skjulested og et sted hvor de 

samlet krefter før de angrep Norge på nytt. Det nevnes ikke noe om andre former for 

relasjonsbygging, f.eks vennskap, noe som gjør at man setter spørsmålstegn ved sagaens 

troverdighet som kilde. Spørsmålet som dukker opp er om båndene mellom Eirikssønnene og 
																																																								
238 Snorre Sturluson, 2003, 85. 
239 Ibid.; "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  33.	
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jarlen på Orknøyene ble sterke nok gjennom ekteskap eller om det kun var en allianse gjort 

som følge av press. Det er også betenkelig at ingen andre mektige familier skaper lignende 

allianser.  

 

Fra jarlens perspektiv må det ha blitt sett på som en nyttig allianse hvis Gunnhild og sønnene 

klarte å ta makten i Norge. Ved å knytte seg til kongefamilien ville jarlen få tilgang til de 

ressurser kongen hadde, men kanskje ville jarlen også ha sluppet en del av det presset han ble 

utsatt for fra kongene. Trolig har også et slikt ekteskap vært med på å trygge posisjonen til 

jarlen og hans familie på øyene. Både Heimskringla og Orkneyinga saga forteller at sønnene 

til Eirik Blodøks tok over makten på øyene.240 Sagaene nevner ikke noe om hvordan denne 

maktovertakelsen har foregått, men ved å gifte seg inn i familien kan jarlen ha forsøkt å sikre 

sin egen maktposisjon. Hvis man ønsket å sikre sin status og posisjon var ekteskapsallianser 

en måte å sikre dette på. Crawford trekker frem ekteskapet mellom Eiriks datter Ragnhild og 

sønnen til Torfinn Einarsson, Arnfinn, som en politisk fredsavtale.241 Trolig har dette 

ekteskapet vært med på å sikre den lokale maktelitens posisjon, samtidig som den kan ha gitt 

Eirikssønnene en tryggere base, hvis gjenerobringsforsøkene av Norge ikke fungerte. 

Eirikssønnene må ha hatt støtte eller en betydelig militær makt med seg til Orknøyene i og 

med at de klarte å ta over jarledømmet.  Likevel ser man at denne typen allianser med 

sentrale maktskikkelser i norsk politikk er et unntak snarere enn en vanlig hendelse. Med 

tanke på hvor viktig øyene var som maktgrunnlag for plyndring og handel rettet mot 

Storbritannia er det snodig at ikke flere konger satte i stand ekteskapsallianser.  

 

En av årsakene til den manglende ekteskapsinngåelsen mellom norske konger og jarlene på 

øyene kan ligge i opplevelsen man hadde med Ragnhild Eiriksdatter. Hun ble, ifølge sagaen, 

giftet bort til Torfinn Einarssons sønn Arnfinn, som hun sørget for å drepe før hun giftet seg 

med Arnfinns bror Havard.242 Deretter skal hun ha gått sammen med Havards nevø Einar og 

fikk sin andre ektemann drept mot å love seg bort til drapsmannen.243 Når drapet var utført 

kvittet hun seg med drapsmannen ved å alliere seg med enda en nevø og giftet seg med en 

tredje bror, Ljot.244 Dersom det er reelt at Ragnhild hadde ansvaret for sine to ektemenns død, 

pluss sine leiemordere, er det kanskje ikke så rart at man ikke så flere ekteskapsallianser 
																																																								
240	Snorre Sturluson, 2003, 83; "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  33.	
241 Crawford, 2013, 47. 
242	"Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  33-34.	
243	Ibid., 34.	
244 Ibid., 35. 
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mellom de norske kongene og jarlene på øyene. Likevel ser man at jarlene indirekte havner i 

slektskap med kongene og den norske makteliten.  

 

En annen årsak til at jarlene på Orknøyene ikke valgte å danne mågskap med den politiske 

eliten i Norge kan ha vært at når man inngikk ekteskap kunne dette resultere i barn som 

hadde et krav på jarledømmet. Dette kunne føre til store politiske konsekvenser for livet på 

øysamfunnet. Dermed er det trolig at jarlene på Orknøyene kan ha ønsket mindre press fra 

Norge og derfor valgte bort den norske makteliten. Ulike norske konger mente de hadde 

arverett på øysamfunnet og dette skapte konflikter med jarlene på Orknøyene, noe som kan 

ha ført til at de søkte til andre mektige politiske alliansepartnere.245 Trolig ønsket jarlene å 

minke kampen om jarledømmet slik at de kunne sikre sin egen slekt. Ved å ikke gifte bort 

døtre til norske konger, jarler eller mektige høvdinger skaffet jarlene seg et pusterom i presset 

fra Norge. Likevel kan man også hevde at den norske makteliten ikke ønsket å gifte bort sine 

døtre, søstre eller enker til jarlene på Orknøyene, da de til en viss grad var for selvstendige og 

i opposisjon til de norske kongene. Jarlene var såpass ambisiøse at de trolig hadde ønsket å 

skaffe seg innpass i den norske kongefamilien slik at deres slektninger hadde arverett til den 

norske tronen. Dette er vanskelig å bevise da man kun har innblikk i deler av de politiske 

ambisjonene til jarlene på Orknøyene.  

 

Man kan finne eksempler på ekteskap mellom jarlene på Orknøyene og mektige slekter i 

Norge. Et eksempel er Torfinn Sigurdsson som gifter seg med datteren til Finn Arnasson, 

bror til Kalf Arnason som var en mektig mann i Norge. 246 Ingebjørg, Torfinns kone, hadde 

slektskap til den norske kongeslekten gjennom sin nevø kong Olav Haraldsson.247 Pål 

Torfinnsson giftet seg med datteren til Håkon Ivarsson.248 Håkon Ivarsson var en mektig 

mann i den norske makteliten og han var gift med datteren til Magnus den gode.249 Dermed 

kan man se at i en periode ble jarlene inngiftet i den norske makteliten. Det som også 

kommer frem fra sagaen er at slektskapet med den norske makteliten ikke nødvendigvis er 

positiv, da mange av de mektige mennene i slektskapet blir forvist eller følger en politisk 

linje som kommer i konflikt med kongene i Norge. Dermed kan man hevde at ekteskapet 

mellom jarlene og den norske makteliten ikke nødvendigvis er positivt for jarlene, da de får 
																																																								
245 Ibid., 45 (Olaf Tryggvasson), 59 (Magnus Olavsson). 
246 Ibid., 63. 
247 Ibid., 78. 
248 Ibid., 76. 
249 Ibid., 78.	
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innpass i den norske makteliten, men ofte på feil side. Både Kalf Arnasson og Håkon 

Ivarsson kom begge i konflikt med ulike norske konger og ble forvist fra Norge. Kalf 

Arnasson hadde drept kong Olav den Hellige og kom i konflikt med hans sønn, kong Magnus 

Olavsson.250 Håkon Ivarsson havnet i konflikt med Harald Hårdråde Sigurdsson og ble 

tvunget i eksil.251 Dette kan ha bidratt til en vanskeligere situasjon for jarlene, men det 

kommer ikke tydelig frem i sagaen. Likevel mener jeg at disse ekteskapene fikk store 

konsekvenser for jarlenes posisjon i forhold til den norske kongemakten. Det virker ikke som 

jarlene har ytt støtte til sine norske måger og dermed har de unngått å havne i konflikt med 

den norske kongemakten. Vi kan også finne ekteskap med andre mektige slekter fra andre 

samfunn i perioden. Blant annet så giftet Erlend Torfinnsson seg med Tora, som var datter av 

den islandske høvdingen Sumarlidi Ospaksson.252 Slik knyttet jarlene også bånd til Islandske 

høvdinger, noe som viser deres posisjon i samtiden.  

 

At jarlene havnet på feil side i det politiske maktspillet ser man kanskje best under Magnus 

Olavsson som fjerner jarlene Pål og Erlend og sender dem i eksil til Norge. For å sikre 

kontroll over øysamfunnet satt kong Magnus sin egen sønn Sigurd til å styre over 

Orknøyene.253 Selv om man var i slekt med kongen betydde ikke det at man unnslapp press 

eller straff. Slektskap og vennskap med feil person kunne får store følger for det politiske 

livet på øysamfunnet. Jeg mener likevel at dette slektskapet ikke fikk store konsekvenser for 

forholdet på øysamfunnet. Jarlene og deres sønner fortsatte å kontrollere øysamfunnet på 

tross av konflikter mellom deres slektskap i Norge og de ulike norske kongene. I denne 

perioden er det interne maktkamper i hele Skandinavia og det er derfor ikke betenkelig at 

noen norske høvdinger havner i konflikt med norske konger.  I stor grad er det Håkon 

Paulsson som skaper problemene, da han søker støtte hos sin slektning kong Magnus. Dette 

slår tilbake på ham selv slik at han ikke får støtte til å skaffe seg makten over Orknøyene, 

men kong Magnus utnytter situasjonene og forsterket sin stilling som overhode på 

																																																								
250 Snorre Sturluson, 2003, 133. 
251	"Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  79. Ifølge Snorre ble de to 
uvenner som følge av at kong Harald ikke opprett holdt en avtale om å la Håkon få Ragnhild 
Magnusdatter til kone. De ble etter hvert forlikt og avtalen ble holdt. Snorre Sturlusson, 2003, 
182 og 184.	
252 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  77; Crawford, 2013, 165. 
253 "Orkneyinga saga. The history of the Earls of Orkney,"  84. 
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Orknøyene.254 Ekteskapet mellom jarlen og makteliten i Norge fikk indirekte konsekvenser 

for øysamfunnet, men det var Håkon Pålsson som satte det hele i gang.  

 

En av jarlene på Orknøyene, Sigurd Lodvesson, sendte før sin død i 1014, sin yngste sønn 

Torfinn, til den skotske kongen, Malcom, som var Torfinns morfar. Torfinn fikk Caithness og 

Sutherland i len av sin morfar.255 Her kan man se hvordan ekteskap var med på å skape 

viktige allianser. Uten at ekteskapsalliansen mellom Sigurd og den skotske kongens datter får 

nevneverdig plass i sagaen, får man likevel vite at et ekteskap er inngått. Her ser man 

hvordan mågskap fungerte som alliansebygger også i andre samfunn. Skottland på denne 

tiden kan nok ikke regnes for et fremmed samfunn med ulike verdier og gjøremåter, men vi 

kan trolig tillegge Skottland noe av de samme politiske mekanismene som vikingenes 

samfunn. Alliansen fikk store konsekvenser for Torfinn, da han fikk tilgang til områder i 

Skottland. Gjennom ekteskap kunne jarlene få tilgang til store rikdommer, men også arverett 

på områder. Vi kan derfor argumentere for at ekteskapsallianser ble aktivt brukt for å øke 

maktgrunnlaget til de ulike jarlene.  

 

Jarlene inngikk etter hvert mange ekteskapsallianser med skotske familier. Trolig var det 

viktigere å sikre gode relasjoner til Skottland enn til Norge, da det skotske territoriet lå mye 

nærmere enn den norske makteliten. Etter Pål Torfinnsson ser man en vridning hvor jarlene 

heller velger skotske ekteskapsallianser. Den hellige jarl Magnus skal ha giftet seg med en 

kvinne fra en av de mektigste familiene i Skottland.256 Gjennom ekteskap til fremtredende 

skotske slekter ville jarlene skaffe seg støtte og minke presset fra Skottland. Likevel kan man 

også hevde at de samme utfordringene som kunne oppstå gjennom ekteskap til den norske 

makteliten også kunne oppstå med ekteskap til den skotske eliten. Trolig kommer dette av 

avstanden, men også et ønske om å få støtte fra den skotske kongen. Den norske kongen 

hadde vist styrke under Magnus Olavsson slik at det trolig var nyttig å vende seg mot 

Skottland for å kunne motvirke presset fra den norske kongen. Harald Maddasson inngår 

også ekteskapsallianser med mektige skotske slekter på slutten av 1100-tallet. Han gifter seg 

først med Afreka som hadde slektskap til en av de mektigste slektene i Skottland. Deretter 

giftet han seg med Gormflaith som også hadde slektskap til en mektig slekt i Skottland.257 

																																																								
254 Ibid., 83. 
255 Ibid., 38. 
256 Ibid., 90. 
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Her ser man hvordan jarlen knyttet tettere bånd til mektige skotske slekter. Dette gjorde han 

for å skaffe seg større makt for seg selv og sørge for sin egen posisjon.  

 

Friller var en måte man kunne knytte allianser og vennskap på. Mange høvdinger og 

stormenn sendte døtre avgårde som friller hos mektigere menn eller fikk sine døtre tatt av 

andre. Torv-Einar var en frillesønn av Ragnvald Mørejarl og fikk tilgang til enorme 

rikdommer gjennom dette. På denne tiden kunne hvilken som helst sønn arve rikdommen 

etter faren, uavhengig av om du var ekte eller ikke. For vikingene var ikke frilleavkom noe 

som var negativt. Forskjellen mellom det norske samfunnet og samfunnet på Orknøyene er at 

sagene sjelden nevner friller som en fremgangsmåte for skape allianser på Orknøyene. Dette 

er en fremgangsmåte som ofte blir brukt av lokale makthavere og konger i Norge. Spørsmålet 

blir da hvorfor man ikke valgte å bruke dette midlet når denne fremgangsmåten var ofte brukt 

i Norge. Gjennom friller kunne man som sagt skape allianser og sikre seg støtte og lojalitet. 

En av grunnene kan være beliggenheten til øyene. Ved å ligge langt unna maktens sentrum er 

det trolig at mektige menn på Orknøyene ikke hadde samme muligheten til å bruke sine døtre 

i politiske allianser. Likevel ser man at Orknøyene er et attraktivt område som får mye 

oppmerksomhet fra kongene, noe som fører til besøk.  

 

Hvorfor man da ikke valgte å styrke båndene til kongemakten er noe vi kan sette 

spørsmålstegn ved. Trolig har man ikke ønsket å skape for tette bånd til de norske kongene på 

bakgrunn av makt. Ved å utelukke seg fra det norske aristokratiet ville makthaverne fra 

Orknøyene få en mer selvstendig rolle og kunne derfor trolig bestemme mer selv. Et annet 

spørsmål som dukker opp er mangelen på konger som tar seg friller på øyene. Dette er heller 

ikke nevnt i noen av sagene, selv om det selvfølgelig kan komme av forfatterens kunnskap 

om kongenes besøk på øyene. Uten å ha bedre kildemateriale er det vanskelig å si noe sikkert 

om hvorfor verken jarlene eller kongene ønsket å sende døtre eller motta døtre som friller. 

Man kan finne eksempler på at friller blir brukt internt på Orknøyene. Blant annet når det 

gjelder Frakokks familie ser man flere eksempler på kvinner som ble friller hos mektige 

menn. Jarl Håkon Pålsson var en av de mektige mennene på Orknøyene som hadde friller. 

Hans frille var søsteren til Frakokk, Helga Moddansdatter, som han også fikk en sønn med.258 

Også en av Frakokks nieser, Audhild, ble frille til en mektig mann ved navn Sigurd Fake-
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Deacon.259 Dermed kan man finne eksempler på at mektige familier hadde friller og at dette 

ble brukt som en måte å binde slekter sammen. Likevel må man huske på at det er få 

eksempler på denne typen bruk av kvinner som alliansebyggere. I stor grad er det ekteskap 

som binder slektene sammen. Jeg mener at på dette punktet gir sagaene et reelt bilde av de 

ulike øysamfunnene i perioden. Trolig har ikke friller blitt brukt som en alliansemetode i stor 

grad. Allianser mellom mektige slekter ble i stor grad knyttet ved hjelp av vennskap eller 

ekteskap. Forholdet mellom de lokale makthaverne og bøndene er som sagt vanskelig å si noe 

om, da sagaene ikke utdyper disse relasjonene i stor grad.   

 

4.3 Færøyene 

Færøyene faller helt utenfor det politiske spillet i Norge. De vender seg ikke mot andre 

nasjoner eller konger, men virker lojale mot enten den norske kongen eller Ladejarlene. 

Lojaliteten består på tross av at høvdingene ikke får tilgang til de øverste posisjonene i 

samfunnet. Man møter kun vennskapsallianser i forholdet mellom Færøyene og Norge og da i 

et underdanig forhold. Høvdingene på Færøyene har en tydelig underdanig posisjon i sin 

relasjon til kongene, men også i forhold til jarlene. Sammenlikner man med Orknøyene er det 

ikke like tydelig at jarlene har en lavere posisjon enn de ulike kongene. Dette understreker 

igjen hvordan Færøyene fremstår som et bondesamfunn uten store muligheter for rikdom, 

mens Orknøyene fremstår som er krigersamfunn med store ressurser knyttet til seg og som 

kan stå i opposisjon til kongene i Norge. 

  

Innbyggertallet på Færøyene hadde trolig også noe å si for det politiske systemet. Arkeologer 

har ment at befolkningen i den tidlige perioden 800-900 har vært liten basert på at det i 1327-

28 skal ha vært rundt 4000 innbyggere på øysamfunnet.260 Dermed kan man trekke 

konklusjonen at det har vært få mennesker boende på Færøyene, noe Hans Jacob Debes også 

støtter.261 Dette har trolig ført til de forskjeller man finner når man sammenlikner med 

Orknøyene og Norge, spesielt med tanke på ekteskap, slektskap og vennskapsallianser. Trolig 

har det vært for få mennesker der til å bygge seg opp et solid maktgrunnlag slik man finner 

på Orknøyene. I tillegg til at høvdingene ikke hadde noen andre mektige alliansepartnere å 

støtte seg mot for å fjerne noe av presset fra den norske makteliten har de ikke hatt store 

muligheter til å manøvrere like fritt som jarlene på Orknøyene. Dermed har lederne på 
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Færøyene blitt nødt til å gifte bort sine døtre, søstre og enker til andre mektige menn lokalt. 

På grunn av en liten populasjon har dette trolig ført til at store deler av det politiske 

maktsjiktet har vært i slekt eller inngiftet. Trolig har dette ført til at samfunnet har vært 

relativt stabilt og uten for mange store konflikter. 

 

Ut fra mine analyser av sagaen virker det ikke som ekteskap blir brukt som en måte å danne 

allianser mellom Færøyene og Norge. Det som er interessant er nettopp fraværet av denne 

type nettverksrelasjon. Hvorfor valgte man ikke å danne slike slektskapsbånd når man hadde 

såpass nære vennskapsrelasjoner og status som hirdmenn. Trolig kom dette av avstand og at 

forholdet mellom høvdingene og kongene ikke var preget av konflikter. Når man klarte å 

skape allianser på andre måter kan ekteskap blitt sett på som overflødig. Likevel er det 

tankevekkende at sagaen ikke nevner slike allianser, da slike allianser skapte arverettigheter 

for eventuelle barn som ble født i ekteskapet. Antakelig har forholdet til Færøyene først og 

fremst dreid seg om skatt og handel. Selv når man kommer ut på 1100-tallet hvor kong 

Sverre regjerte møter man ikke slike relasjoner på tross av Sverres tilknytning til Færøyene, 

den eneste som nevnes er hans søster Cecilia som han gifter bort til en av sine 

støttespillere.262 Dette gjør at man setter spørsmålstegn ved øysamfunnets status, spesielt hvis 

man sammenlikner med Orknøyene. Jarlene på Orknøyene valgte heller å vende seg mot 

Skottland enn mot Norge når det gjaldt ekteskap, trolig på grunn av ønsket om selvstendighet 

eller på grunn av press fra det skotske kongeriket.  

 

Den nære relasjonen mellom høvdingene på Færøyene og Ladejarlene, som vi så i kapittel 3,  

ville i teorien ført til at noen slektskapsbånd ble skapt, men verken Heimskringla eller 

Færeyinga saga nevner noe om slike relasjoner. Var båndene virkelig så tette som de virker i 

sagaene, eller ble høvdinger som Sigmund behandlet på lik linje med andre perifere 

støttespillere. Støtten fra Færøyene har trolig ikke blitt sett på som viktig nok for å skape 

tettere bånd gjennom slektskap. Jeg mener at årsaken ligger i avstanden mellom øysamfunnet 

og øyene, men også i hva slags samfunn Færøyene var. Handel var en viktig del av 

samfunnet i middelalder, men trolig fikk øysamfunn som Orknøyene en bedre status basert på 

nytten man fikk fra øyene. På Orknøyene hadde man tilgang til rikdom i form av lett vei til 

Storbritannia, mens Færøyene lå for nærme til å fungere som et springbrett for tokt. Dette 

tyder på at Færøyene var viktig nok til å skape vennskapsrelasjoner, men ikke viktig nok til å 
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skape varige bånd via slektskap. Trolig har status som høvding gjort at det ikke har vært 

nødvendig å skape ett tettere og varig bånd til Færøyenes ledere. Gjennom vennskap har 

Ladejarlene og kongene klart å skaffe seg nok kontroll over Færøyene slik at de ikke trengte 

å legge større press på høvdingene slik de måtte på Orknøyene. Dermed dukker ikke behovet 

for å inngå ekteskapsbånd med Færøyene opp. Både fordi de virker lojale mot kongen, 

selvfølgelig med unntak,  men også fordi de tydelig blir portrettert som underdanige.  

 

I Sverre saga ser man også den samme tendensen som man ser i Færeyinga saga. Riktignok er 

det flere slektninger i Norge å spille på, men menneskene på Færøyene var ikke mektige nok 

til å hjelpe Sverre til makten. Han måtte dermed skaffe seg nettverk og vennskap i Norge.263 

På grunn av dette vil jeg hevde at selv om Færeyinga dekker en kort tidsperiode kan man ved 

hjelp av Sverre saga danne seg et grunnlag for å si at ekteskapsallianser med andre mektige 

menn utenfor Færøyene var noe som sjelden ble gjort og at man ikke hadde muligheten på lik 

linje som andre mektige ledere når det gjaldt hvem man giftet bort døtrene sine til. Det virker 

ikke som norske høvdinger, jarler og konger valgte å gifte seg med eller gifte bort sine døtre 

til mektige menn fra Færøyene. Trolig har ikke familiene på Færøyene vært spesielt mektige 

og dermed ikke verdt å danne slektskap med. Et spørsmål som dukker opp er hvorfor skal 

mektige høvdinger gifte bort sine kvinnelige slektninger til menn som ikke kan yte politisk 

støtte eller som ikke har stor politisk innflytelse. Mektige menn hadde monopol på 

ekteskapsforbindelsene som ble inngått i sin slekt.264 Dermed er det trolig at de ekteskapene 

som ble inngått var nøye gjennomtenkt og hadde politiske mål bak seg. På grunn av dette er 

det grunn til å tro at den norske maktelite ikke valgte å gifte bort sine slektninger til noen som 

ikke kunne bidra til deres politiske status.  

 

Uten en stor populasjon på Færøyene er det ikke så merkelig at vi ikke finner henvisninger til 

friller og ekteskapsallianser utenfor lokalsamfunnene. Trolig har samfunnet vært så lite at det 

etter hvert ville skapt utfordringer å finne ektefeller som ikke var i slekt på en eller annen 

måte. Dermed blir friller, som alltid hadde lavere sosial status enn mennene de var i et 

forhold med, trolig ikke brukt som en måte å skaffe seg støtte fra de lavere sosiale lagene. Nå 

må det sies at friller ofte kom fra rike og innflytelsesrike bønder eller høvdinger. De var 

																																																								
263 Ibid., 20. 
264Jón Viðar Sigurðsson, 2010, 128.		



	 87	

sjelden fra de laveste sosiale lagene i samfunnet.265 Sammenlikner man med Orknøyene ser 

man at også der blir ikke friller brukt i stor grad i politikken. Ekteskap blir brukt som en måte 

å skape allianser mellom ulike slekter, noe som gjør at man også der kan sette spørsmålstegn 

ved bruken av friller i forhold til det politiske systemet. Et unntak man finner på de to 

øysamfunnene er Ragnvald Mørejarl som fikk en sønn, Einar som senere ble jarl på 

Orknøyene, med en frille.266 På Færøyene må overlappingene mellom slektene vært såpass 

stor at det har vært ugunstig å bruke friller. Selv om noen tilfeller eksisterer kan man likevel 

hevde at bruken av friller ikke gjelder for Færøyene og Orknøyene, da friller sjelden blir 

brukt som en alliansemetode. På grunn av dette kan man si at friller ikke ble brukt som en 

metode for å skaffe seg støtte fra de laverestående sosiale lagene og at man ikke brukte det 

for å skaffe seg støtte og vennskap med mektigere makthavere på noen av øysamfunnene.   

 

4.4 Oppsummering.  

Gjennom dette kapittelet har det dukket opp store forskjeller mellom de to øysamfunnene i 

forhold til ekteskapsinngåelser. Jarlene på Orknøyene har større fokus på mektige politiske 

allianser enn høvdingene på Færøyene. Trolig har lederne på begge øysamfunnene vært 

opptatt av allianser, men mulighetene til jarlene har vært større, da de har hatt mulighet til å 

vende seg mot Skottland. Denne muligheten hadde ikke høvdingene på Færøyene, men de har 

trolig kunnet vende seg mot Norge. Dette ser man at de ikke gjør i stor grad. I Sverre saga ser 

man at allianser mellom mektige menn på Færøyene, da biskopen, har slektskapsallianser 

med menn i Norge. Alliansene i denne perioden virker ikke å ha stor politisk betydning, da 

Sverre vender seg mot sine norske slektninger og ikke til sine slektninger på Færøyene. Selv 

Sverre ser at hans allianser på Færøyene ikke er mektige nok til å skaffe ham makt. Dermed 

ser man at ekteskap som nettverksbygger er viktig for å skaffe politisk makt, men at mektige 

menn på Færøyene ikke har samme muligheten til å gifte bort sine døtre til andre mektige 

menn slik som jarlene på Orknøyene har. Dermed blir inntrykket av at Færøyene er et 

bondesamfunn, mens Orknøyene er et krigersamfunn forsterket. Jarlene på Orknøyene har 

tilgang til større økonomiske ressurser enn det høvdingene på Færøyene har. På bakgrunn av 

dette kan de inngå politiske allianser som har større betydning og de kan på grunn av den 

korte avstanden til Skottland inngå allianser med den politiske eliten der.  
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Ære kan også ha spilt en rolle i hvem man giftet barna sine bort til. På Orknøyene har jarlene 

ære fordi de er mektige krigere, mens på Færøyene har ikke høvdingene ære på samme måte, 

da de ikke er mektige krigere. Vi kan hevde at de ikke var mektige høvdinger heller, og at de 

kun utøvde makt lokalt. Mangelen på ære kan ha vært en årsak til at makteliter utenfor 

Færøyene ikke valgte å skape allianser med høvdingene, mens jarlene kan ha vært mer 

populære grunnet deres krigerske natur. Ære er et begrep som er sterkt knyttet til krigeren i 

en krigerkult. Man skulle dø i kamp, å dø hjemme i sin egen seng var ikke ærefullt. På grunn 

av mangelen på krigeregenskaper og krigerkult kan man hevde at Færøyene havnet utenfor 

det politiske spillet i Norge og at det derfor ikke blir inngått sterkere bånd mellom de to 

samfunnene.  

 

Også bruken av friller forsterker inntrykket av at det er store forskjeller mellom den politiske 

kulturen på de to øysamfunnene. I Færeyinga saga blir ikke friller nevnt og det samme kan 

sier om Orkneyinga saga. Dermed er det trolig at friller og bruken av denne måten å skape 

allianser med laverestående sjikter ikke er utbredt på øysamfunnene. Derfor mener jeg at man 

ser at alliansemetoder blir brukt ulikt i de områdene vikingene har kontroll. Selv om 

vennskap og denne politiske kulturen er sterkt utbredt og måten man organiserer det politiske 

livet i vikingtiden kan man også se lokale forskjeller mellom de ulike vikingsamfunnene. 

Dette er spesielt interessant med tanke på at de som reiste ut til de ulike øysamfunnene i stor 

grad var norske vikinger som trolig hadde innehatt en sterk politisk posisjon i Norge. At disse 

menneskene valgte bort visse deler av den politiske kulturen er kanskje ikke nødvendigvis så 

interessant eller nytt, men at selv i kontakten med Norge ikke bruker de samme 

alliansemetodene er interessant.  Her må man også huske på at sagaene ikke nødvendigvis gir 

oss hele bildet og at friller godt kan ha vært en del av det politiske bildet, men uten noen 

belegg i noen av sagaene, så har trolig ikke friller blitt brukt for å skape allianser med bønder 

på øysamfunnene.  

 

Sammenlikner man med Island ser man også en betydelig forskjell i bruken av friller. Både i 

Norge og på Island blir denne metoden brukt flittig også i de høyere sosiale sjiktene. På 

Island ser man tydelig at friller blir brukt som en metode for å styrke bånd lokalt, men det blir 

også brukt til å styrke båndene mellom mektige ledere.267 Disse båndene ser man kanskje 

spesielt tydelig i Norge, da sønner etter kongenes friller har lik arverett som de som er 

																																																								
267 Auður Magnúsdóttir, 2001, 21.	



	 89	

ektefødt. Dermed kunne det å være frille få store politiske konsekvenser og som ikke ble sett 

på som negativt. Det er derfor interessant at man ikke finner eksempler på friller verken på 

Orknøyene eller Færøyene. Trolig har det politiske miljøet vært større på Island og i Norge 

enn det var på de to øysamfunnene, men basert på hvilken posisjon jarlene på Orknøyene har 

i denne perioden er det betenkelig at man ikke hører om friller og den måten å skape allianser 

på. Man kan tenke seg at det kan ha vært innflytelse fra den skotske politiske kulturen som 

gjorde at man ikke brukte friller som en måte å styrke bånd lokalt. Økonomi kan også ha hatt 

innvirkninger på frillebruk. Hvis jarlene på Orknøyene klarte å skape lojale allianser uten 

bruk av ekteskap eller friller hadde de trolig store ressurser de kunne bruke på å skape 

allianser. Dermed var det ikke behov for å danne andre bånd til lokalbefolkningen. På 

Færøyene hadde trolig befolkningstall stor påvirkning på hvilke politiske alliansemetoder 

man brukte. Trolig har de fleste etter hvert vært i slekt med hverandre og dermed ville friller 

ikke vært gunstig, da slektskapet var for tett.  
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5 Oppfostring eller gissel? 
5.1 Innledning. 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg hvilken innflytelse begrepet oppfostring hadde på de 

ulike øysamfunnene og hvordan dette påvirket de politiske lederne. Konger, jarler, høvdinger 

og rike bønder brukte i mange tilfeller oppfostring som en måte å bygge allianser på. I 

sagaene møter vi denne metoden ofte, spesielt i kongenes familie. Ved å sende sønner til 

oppfostring kunne sønnene skape bånd til andre familier og på den måten sørge for lojalitet 

og støtte mellom familier. Jenter ble sjelden sent til oppfostring hos andre. Mektige menn 

kunne enten ta i mot eller sende sønnene vekk. Hvem som tok i mot og hvem som sendte 

forteller oss også mye om forholdet mellom partene. Hvem som var underdanige i relasjonen 

og hvem som var den mektigere parten. Dette kan man finne eksempler på i flere sagaer, også 

i Heimskringla, Orkneyinga saga og Færeyinga saga. Et interessant spørsmål som dukker opp 

her er om det dreier seg om oppfostring eller gisseltaking. I mange av tilfellene ser man at 

konger, jarler eller høvdinger tar til seg sønner fra et lavere samfunnssjikt til oppfostring. 

Ofte skjer dette i forbindelse med en allianse. Det som er interessant er å se om det er noen 

forskjell mellom Orknøyene og Færøyene når det kommer til oppfostring og om dette kan 

fortelle oss noe om de to øysamfunnene.  

 

5.2 Norge. 

Harald Hårfagre er et prydeksempel på en mann som flittig bruker denne metoden for å 

skaffe seg allianser. Hans sønner vokste opp hos sin mors familie, hos mektige menn, men 

han sendte også sønner til andre konger, her er Håkon den godes oppfostring hos kong 

Adalstein i England et godt eksempel.268 Et annet godt eksempel på denne måten å skape 

allianser på er når Gunnhild, kona til Eirik Blodøks, får til en allianse med den danske 

kongen Harald og får ham til å ta til seg den ene sønnen hennes til oppfostring.269 Ved å 

sende eller få sønner til oppfostring skapte man en allianse, ikke bare for seg selv, men også 

for barnet. Vennskap var på denne tiden personrelatert, det vil si at en allianse ikke gikk i arv, 

men måtte opparbeides. Kongens venner var ikke nødvendigvis sønnenes venner. De måtte 

selv lage nye vennskap og allianser. Oppfostring var en vanlig måte å opprettholde allianser 

på både i Norge og på Island.270 Sagaen gir oss et innblikk i hvordan slike allianser oppstod 
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og hvordan de ble inngått. Veldig sjelden dreier det seg om en allianse hvor begge parter 

kommer like godt ut. Spørsmålet som da dukker opp er om oppfostringen er et ønske fra 

begge parter eller om det er en form for gisseltaking fra støttespillere som kan betegnes som 

usikkerhetsmomenter. Ved å ta til seg sønner til oppfostring kunne den mektigere parten 

skaffe seg mer kontroll over den svakere part ved å knytte bånd til og holde sønner som 

gissel. Sagaene utdyper ikke disse situasjonene slik at vi får innsikt i bakgrunnen for 

oppfostringen eller hvilke motiver som lå til grunn for at partene valgte oppfostring som 

alternativ.  

 

5.3 Orknøyene. 

Jarlene på Orknøyene brukte også denne metoden for å bygge allianser, spesielt i relasjon til 

mektige menn, slik som kongen. En jarl som lar kongen fostre opp sønnen er Brusi 

Sigurdsson, som inngikk en avtale med kong Olav Tryggvasson og fikk Orknøyene i len av 

kongen. For å bekrefte denne avtalen lot Brusi sønnen Ragnvald bli igjen hos kongen for å bli 

oppfostret.271 Dette var en måte å besegle en allianse på, men også en måte man kunne knytte 

familier og slekter sammen. Ved å bli en del av den nye familien ville barnet fungere som en 

bro mellom familiene. Oppfostring kan også ha vært en måte for mennesker å skape mer 

varige allianser. Gjennom ekteskap og oppfostring skapte man et varig bånd hvor barna 

kunne søke støtte hos to familier isteden for en. Ragnvald ble en del av kongens hird og 

sagaen portretterer han som et populært medlem av kongens krets.272 Hendelsen viser 

hvordan mektige menn sendte sønnene sine til enda mektigere menn for å skape allianser, 

men kanskje også for å sørge for en utdannelse og en karrieremulighet. Ved at Ragnvald ble 

en del av kongens hird kunne han ta del i den rikdommen som var forbundet med kongen. 

Han fikk dermed tilgang på ressurser han ikke nødvendigvis ville hatt tilgang til. Gjennom 

disse ressursene og gjennom de vennskapsbånd han trolig fikk gjennom denne posisjonen kan 

Ragnvald ha fått fordeler han ikke ville fått om han hadde blitt på Orknøyene. Hadde han 

ikke blitt oppfostret i Norge er det ikke sikkert han hadde hatt mulighet til å hevde sin rett på 

Orknøyene. For å kunne gjøre det var han avhengig av store ressurser slik at han kunne skape 

vennskap med viktige personer på Orknøyene.  
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Torfinn Sigurdsson er også et eksempel på denne måten å skape allianser på. Han blir sendt 

til oppfostring hos sin morfar, kongen av Skottland, og vokser opp ved det skotske hoffet.273 

På grunn av slektskapsbåndet mellom de to er det trolig ikke en gisselsituasjon, spesielt med 

tanke på at Torfinn får skotske eiendommer i len av sin morfar. Om dette ble gitt som følge 

av slektskapsbåndene eller ikke blir vanskelig å mene noe om da vi kun har sagaen som kilde 

til hendelsen. Dette slektskapsbåndet fikk store politiske konsekvenser da det åpnet for et 

tofrontspress i og med at de neste jarlene også inngikk allianser med den skotske kongen for 

å få Caithness i len. På grunn av dette er det trolig at Torfinn ble sendt til oppfostring som 

følge av slektskapsbånd og ikke fordi han var gissel. Gjennom denne hendelsen kan man 

hevde at oppfostring også var noe som skjedde i Skottland og at dette var en vanlig måte å 

skape allianser på.  

 

Man kan også hevde at oppfostring ble brukt som en slags gisselsituasjon hvor guttene ble 

brukt som forsikring mot illojalitet. Grensen mellom gissel og oppfostring er til tider svært 

vanskelig å skille i sagaene. I Orkneyinga saga ser man at kong Olav Tryggvasson tar med 

seg en av jarl Sigurds sønner, Hvelp/Hundi, til oppfostring. 274 Dette skal ifølge Crawford ha 

skjedd i 996.275 Ut fra situasjonen og av reaksjonene etter sønnens død er det tydelig at det er 

snakk om en gisselsituasjon. Handlingen viser hvordan kongene kunne kreve lojalitet og 

presse gjennom sin vilje med makt. Hadde ikke kongen hatt med seg fem skip og tatt Sigurds 

sønn som gissel, kan man spekulere i om hans krav hadde blitt imøtekommet. Dessverre 

overlevde ikke Hvelp lenge i fangenskap hos Olav Tryggvasson og i følge sagaen gjorde 

Sigurd, som følge av dette, opprør mot kongen og nektet å vise kongen lojalitet lenger. 276 

Hendelsen viser at bruken av gisler kunne også slå tilbake på kongene eller den mektigere 

parten i alliansen.  

 

Denne hendelsen viser hvordan kongen måtte overholde sin del av avtalen med sine 

støttespillere. Han klarte ikke å holde sønnen til Sigurd i live. Vi vet ikke om Hvelp ble drept 

eller om han døde av sykdom, noe som egentlig er irrelevant, da forholdet mellom de to 

partene ble brutt som følge av dødsfallet. Mektige ledere brukte ulike midler for å få det slik 

de ville.  Kong Olav tok med seg sønnen for å sørge for at lojaliteten mellom ham og Sigurd 
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ikke skulle bli brutt. En gisselstrategi kunne feile slik den gjorde i dette tilfellet. Oppfostring 

hos kongen kan ha vært en årsak til at Hvelp ble tatt med til Norge, men trolig har dette vært 

en gisselsituasjon for å sikre seg lojalitet. Hendelsen viser også hvordan Sigurd står under 

kong Olav på rangstigen. Det at kongen kan ta med seg Sigurds sønn uten at det er nevnt 

motstand sier også sitt om situasjonen. Trolig har styrkeforholdet hatt mye å si. Kong Olav 

hadde med seg store styrker på vei tilbake fra viking. Sigurd hadde trolig kun sin hird. Dette 

kan ha hatt stor innvirkning på situasjonen. Grensen mellom gisseltaking og oppfostring er på 

grunn av disse hendelsene svært uklar. At oppfostring har vært en viktig del av samfunnet er 

tydelig basert på alle eksemplene man kan finne i de ulike sagaene. Metoden er en viktig 

form for alliansebygging, men den er også et pressmiddel for å opprettholde lojalitet. 

 

5.4 Færøyene. 

I Færeyinga saga finner man ingen eksempler på at gutter fra Færøyene blir sendt til 

oppfostring hos kongene i Norge, eller andre viktige personer. Høvdingene på Færøyene 

bruker mange av de samme alliansestrategiene man ser på Orknøyene og i Norge. Spesielt 

oppfostring blir brukt internt. Trond i Gata er en av de karakterene i sagaene som bruker dette 

mest. Han tar til seg sønner fra sine motstandere, men også fra sine venner og slektninger.277 

Dette fører til lojalitetsbånd mellom Trond og store deler av øysamfunnet. Trolig har han 

gjort dette for å skaffe seg en tryggere posisjon. Jeg mener at dette viser et politisk system 

som er likt det man finner i Norge i samme periode. Også der ble oppfostring brukt som en 

måte å sikre utdannelsen til lovende unge gutter. Gjennom oppfostring kunne familier skape 

muligheter for sine sønner ved at de fikk plass i en mektig høvdings hird eller man kunne 

skape allianser mellom familier og på den måten skape en tryggere tilværelse. Trond i Gata 

skiller seg ut fra andre ved at han aktivt tilbyr seg å oppfostre andres barn, spesielt sine 

tidligere motstandere. Også hans motstandere mener oppfostring hos ham ikke nødvendigvis 

er noe negativt. Tora Sigmundssdatter aksepterer Tronds tilbud om oppfostring på grunn av 

hans evner som leder.278 At man frivillig sender barnet sitt til en politisk motstander vitner 

om denne mannens politiske egenskaper. Selv hans motstandere mener at han er en dyktig 

mann som har mye nyttig å lære bort.  
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På Færøyene ser man en utstrakt bruk av oppfostring, men kun brukt internt på øyene. Ingen 

utenfra får eller sender gutter til oppfostring. Dette viser igjen hvordan Færøyene havner 

utenfor det politiske sentrum og at lederne ikke blir ansett som mektige nok til å skape varige 

allianser eller vennskapsbånd med. Selv ikke de ulike norske kongene bruker mye tid på å 

skape varige bånd til øyene. De kaller kun til seg høvdingene når det er behov for fornyelse 

av vennskapsbånd, eller det er tid for å hente inn skatter. Likevel kan man se en tendens til 

den samme bruken av gutter som gisler også på Færøyene. Trond i Gata tar til seg flere av 

sine motstanderes sønner til oppfostring. Dette skjer ofte i forbindelse med at Trond har gått 

seirende ut av kamper eller at motstanderen dør og Trond tilbyr familien oppfostring som et 

slags forlik. En av hendelsene som viser en slik gisselsituasjon er når Trond slår Breste og 

Bein og tar deres sønner Sigmund og Tore til fange. Etter en stund i Tronds vold bestemmer 

han seg for å selge de to guttene som slaver.279 Dette indikerer at guttene ikke var til 

oppfostring, men at de var gisler uten spesielle rettigheter. Dermed styrker dette inntrykket av 

at guttene ikke var til oppfostring og at oppfostring ikke nødvendigvis var frivillig fra den ene 

parten. Både i hendelsen med Sigurd Lodvessons sønn Hvelp og sønnene til Breste og Bein 

finner man et tydelig element av ufrivillighet. Forskjellene ligger i hvordan de ble gisler, men 

begge hendelser er preget av vold, da kong Olav Tryggvasson hadde større styrker enn det 

Sigurd hadde i det øyeblikket de møttes og Trond hadde nettopp drept foreldrene til sine 

gisler.  

 

I og med at oppfostringen kun skjer lokalt på Færøyene kan man tolke den politiske 

situasjonen slik at Færøyene ikke hadde noen politiske bånd til andre enn Norges maktelite. 

Oppfostring er i seg selv et viktig bånd, men det viser også hvordan høvdingene ble mer 

avhengige av Norge og de ressursene og støtten man kunne få derfra i og med at oppfostring 

ikke blir brukt til å skape allianser med andre makteliter. Jarlene på Orknøyene hadde bånd til 

Skottland, men heller ikke de pleier bånd til andre øysamfunn. De søker mot Skottland og 

slektningene der, trolig på grunn av den politiske støtten de kunne få derfra. Derfor fikk de 

den unike posisjonen at de kunne stå tryggere i sin rolle som jarl og at de hadde større 

muligheter til å stå i mot press utenfra.  

 

Dermed ser man en forskjell mellom Orknøyene og Færøyene i form av at høvdingene på 

Færøyene brukte oppfostring aktivt for å opprettholde vennskapsbånd og for å få lojalitet fra 
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andre mektige menn. Denne måten å bygge allianser på skjer sjelden på Orknøyene og når 

det skjer er det gjerne ikke lokalt. På Orknøyene blir sønnene av jarlene sendt til kongen av 

Norge eller til Skottland for å fostres opp av slektninger der. Oppfostringen er dermed ikke 

konsentrert rundt en familie eller slekt, men mer spredt. Dette kan ha vært et ledd i en 

alliansepolitikk som gikk ut på å skaffe seg støtte fra flere mektige parter utenfor Orknøyene 

og på den måten ha større muligheter både lokalt og utenfor Orknøyene. Dermed ser man at 

jarlene på Orknøyene er mektigere enn høvdingene på Færøyene, da deres nettverksbygging 

går på tvers av landegrenser og ikke kun lokalt. På den måten fikk de et bredere nettverk å 

spille på i ulike situasjoner.  

 

En annen forskjell mellom de to øysamfunnene er at på Orknøyene blir gutter sendt til Norge 

for oppfostring hos kongen, og noen blir sendt til skotske slektninger. Dette skjer ikke på 

Færøyene. Det man kan trekke ut av en slik forskjell er at de politiske lederne på Færøyene 

ikke var mektige nok til at andre mektige menn ønsket å oppfostre sine barn hos dem. Lokalt 

derimot ser man tydelig at denne måten å bygge nettverk og allianser på blir brukt flittig. Det 

er tydelig at høvdingene på Færøyene bruker oppfostring som en måte å skaffe seg støtte og 

lojalitet på. Dette skaper trolig et mer stabilt samfunn. Årsaken til at man ikke sender sønner 

til andre øyer eller samfunn er trolig fordi man ikke har så mye kontakt med andre øyer og 

fordi makteliten ikke har de samme mulighetene til å søke støtte hos andre mektige parter. På 

Orknøyene har de et større behov for å sikre seg støtte fra flere parter, da øysamfunnet er 

under et adskillelig større press utenfra enn det Færøyene har. Orknøyene var gjenstand for 

mange tokt og blir ofte brukt som stoppested på vei til tokt i Storbritannia og Irland. Dermed 

får man et større press utenfra og man trenger sterkere og mektigere alliansepartnere.   

 

Selv om øysamfunnene i stor grad styrer seg selv, ser man likevel at begge øysamfunnene 

søker til Norge, både som handelspartner, men også som alliansepartner og støttespiller. 

Trolig har man også tatt med seg det politiske systemet man har vært kjent med. Dermed ser 

man finner elementer fra det norske politiske systemet også på øyene som ligger utenfor 

fastlandets grenser, men at de politiske systemene blir tilpasset lokale forhold og derfor ikke 

blir like. Vennskap er et begrep som favner hele den Skandinaviske verden og som 

gjennomsyrer de ulike samfunnene. Dermed er det ikke så rart at man finner likhetstrekk i 

alle de ulike samfunnene. Det er heller ikke så rart at man også finner forskjeller mellom de 

ulike samfunnene selv om de alle i prinsippet har vennskap som viktigste politiske metode. 

Både på Færøyene og Orknøyene kan man finne disse elementene, men det er tydelig at de 
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blir vektlagt forskjellig. På Orknøyene skjer oppfostring i hovedsak som følge av allianse 

med konger, enten i Norge eller Skottland, eller med mektige slekter som kan være nyttige å 

inngå allianse med, men lokalt blir ikke oppfostring brukt i særlig stor grad, hvis man skal 

stole på sagaen. På Færøyene får oppfostring en større posisjon, da man bruker oppfostring 

aktiv som en måte å danne allianser lokalt.  

 

Hvorfor kongene ikke sendte sine egne sønner til jarlene på Orknøyene eller høvdingene på 

Færøyene og Island er et godt spørsmål, som man trolig ikke vil få et klart svar på. Det man 

ser som en tendens i sagaene er at relasjonene mellom de to stedene ikke knyttes med 

sterkere bånd som slektskap, ekteskap og oppfostring, noe man ser at de norske kongene gjør 

i Norge. Når gjensidigheten i denne måten å opprettholde eller starte allianser på mangler, 

kan man stille spørsmålstegn ved det forholdet man har mellom de ulike partene. Det er også 

betenkelig at sagaene ikke nevner flere tilfeller hvor de norske kongene gifter bort familie 

eller sender sønner til oppfostring hos jarlene på Orknøyene med tanke på den posisjonen 

jarlene har på øyene som til dels blir brukt som springbrett for vikingenes tokt til 

Storbritannia, men også for å kontrollere handelen som foregikk med Storbritannia. Med 

andre ord var det trolig viktig å opprettholde kontrollen over øyene i et økonomisk 

perspektiv, noe Crawford trekker frem som en mulig årsak til den interessen de norske 

kongene viste øysamfunnet.280 Når det gjelder Færøyene har trolig øysamfunnets manglende 

viktighet internasjonalt mye å si for hvilket press de opplever og hvilke midler kongemakten 

og andre mektige ledere brukte for å kontrollere øysamfunnet. Her igjen ser man hvordan 

nettverksrelasjoner er med på å påvirke hvilke politiske metoder man bruker, men at man 

likevel får lokale forskjeller basert på behov.  

 

5.5 Oppsummering. 

Forskjellen mellom Orknøyene og Færøyene er tydelige når man ser på oppfostring og 

gisseltaking. Orknøyene blir gjenstand for et sterkere press enn Færøyene, slik at man derfor 

velger, frivillig eller under press, å sende sønner til oppfostring hos ulike konger. Dermed får 

man et større spillerom i forhold til det presset man har mot seg. Ved å knytte bånd til flere 

mektige parter kan man øke sin egen status, men også skaffe seg alliansepartnere man kan 

bruke mot andre mektige ledere. Dette er noe man også ser på Færøyene, men ikke som følge 

av oppfostring. Selv ikke Sigmund, som først er Håkon jarls hirdmann før han blir kong Olav 

																																																								
280 Crawford, 2013, 126. 



	 97	

Haraldssons mann, sender sønnene eller andre mannlige slektninger til oppfostring hos jarlen 

eller kongen. Dette forteller oss hvilken status Færøyene og dens ledere har. Øysamfunnet er 

viktig nok til å skape allianser med, men ikke viktig nok til å skape tette og varige 

alliansebånd med.  

 

Orknøyene på sin side har en viktigere posisjon på grunn av den posisjonen øysamfunnet har 

i denne perioden. Der virker det som kongemakten velger å ta gisler for å sikre seg støtte. I 

mange av tilfellene hvor oppfostring nevnes mener jeg at det dreier seg om gisseltaking. Når 

Olav Tryggvasson tar med seg Hvelp, sønnen til Sigurd Lodvesson, er det helt tydelig at 

sønnen er et gissel for å sikre seg at Sigurd følger kongens krav. Når sønnen dør står Sigurd 

fri til å bryte denne avtalen med kongen. Dette viser hvordan kongene brukte gisler som en 

måte å forsikre seg om at lojaliteten var sikret, men det viser også hvordan den som tok gissel 

også måtte ta hånd om sitt gissel. Begge parter måtte sikre at gisselet ikke ble skadet ved å 

enten behandle gisselet tålelig godt eller holde sin del av avtalen. Dermed virker det som at 

når det gjaldt oppfostring så dreide det seg ofte egentlig om gisseltaking.  

 

Brusi Sigurdsson må trekkes frem som en motvekt til inntrykket at oppfostring ofte dreide 

seg om gisseltaking. Hans forhold til kong Olav Tryggvasson blir i sagaen beskrevet som et 

godt forhold. Dermed kan man hevde at Ragnvalds oppfostring hos kongen ikke 

nødvendigvis var en gisselsituasjon, men at oppfostring faktisk også ble brukt som en 

alliansebygger. Oppfostring var i mange tilfeller en måte for sønner av menn som stod lavere 

i det sosiale hierarkiet til å skaffe seg innflytelse og makt. Jeg mener at dette viser hvordan 

oppfostring på Orknøyene ikke bare var en gisselsituasjon, men at det trolig også ble brukt til 

å skape allianser mellom mektige menn.  

 

Selv om man finner mange ulikheter mellom de to øysamfunnene er det trolig at også 

oppfostring har vært en viktig del av nettverksbygging i denne perioden. Oppfostring er med 

på å prege øysamfunnenes dagligliv. Nå hevder jeg ikke at oppfostring eller gisseltaking er en 

stor del av det politiske livet på de to øysamfunnene på lik linje som i Norge, men det er 

likevel en del av hverdagen, kanskje spesielt på Færøyene. Orknøyene skiller seg ut fra både 

Norge og Færøyene ved at de ikke bruker oppfostring i stor grad lokalt, men at det i de 

høyeste samfunnslag ble brukt for å skape allianser med konger og andre mektige 

alliansepartnere. Her blir forskjellene mellom oppfostring og gissel vanskelig å skille da 
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jarlene ofte under press gir fra seg sønner, men man kan også finne eksempler hvor det trolig 

har vært frivillig, som når Brusi lar sin sønn Ragnvald vokse opp hos kongen.  

 

Ved å sende sine barn til oppfostring hos andre mektigere menn kunne barna oppnå mer ære 

enn hvis de hadde blitt hjemme. Ofte virker det som barna som blir sendt hjemmefra på 

Orknøyene og på Færøyene, blir det for å sørge for at opplæringen av barna blir optimal. I 

Rognvalds tilfelle blir han boende hos kong Olav og får opplæring slik at han blir en del av 

hirden til kong Olav. Han oppnår ære fordi han er en dyktig kriger. Hadde han blitt hjemme 

hadde han kanskje ikke hatt samme mulighet til å oppnå ære. Nå skal det sies at jarlene på 

Orknøyene virker som dyktige krigere og trolig har de klart å oppnå ære på egenhånd, men 

gjennom tilknytningen til kongens hird kunne menn oppnå mer ære og rikdom fordi kongene 

til stadighet var i konflikter og kriger med andre.  
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6  Konklusjon. 
I denne oppgaven har jeg analysert den politiske kulturen på Orknøyene og Færøyene i 

perioden 870-1195. Jeg har undersøkt forskjeller og likheter i hvordan de lokale maktelitene 

bygget opp makt og hvordan de forholdt seg til andre makteliter, enten lokalt eller utenfor 

øysamfunnene. Gjennom min analyse har jeg funnet noen likheter og en del forskjeller. Det 

som har vært interessant med disse forskjellene er hvorfor de dukket opp. Ved å først ta for 

meg de beskrivelsene man finner i sagaene om de ulike aktørene har jeg funnet store 

forskjeller. Forskjellen mellom beskrivelsen av en konge, jarl og høvding er mange. Konger 

har flere karakteristikker enn de to andre og jarlen har flere enn høvdinger. Basert på dette 

grunnlaget burde det vært stor forskjell mellom de ulike øysamfunnene, likevel ser man at 

den største forskjellen er mellom Norge og Orknøyene på den ene siden og Færøyene på den 

andre. Basert på beskrivelsene ser man at kongene og jarlene har mange av de samme 

kvalitetene, selv om kongene i stor grad skiller seg ekstra ut. Høvdingene på Færøyene er de 

som får den minste beskrivelsen, kun basert på intelligens og  utseende. Jarlene på sin side 

blir beskrevet med mange av de samme ordene som kongene, slik som høy, vakker, sterk, 

god i idrett, men hovedfokuset ligger på deres gode lederegenskaper og krigerevner. Dette er 

noe som stemmer overens med de to samfunnsstrukturene bondesamfunn og krigersamfunn. 

Beskrivelsene av jarlene viser hvordan deres egenskaper er knyttet til en krigerkultur og at 

disse blir verdsatt i samfunnet.  

 

Kongene får mer detaljerte beskrivelser som går på deres utseende, intelligens, krigerevner 

og hvor gode de er til å skape vennskapsrelasjoner. Ofte blir ettermælet preget av hvor 

dyktige de har vært som ledere. Var man en god konge fikk dette konsekvenser for hele 

samfunnet. Gode konger betydde gode avlinger og gode vilkår for befolkningen. En slik 

omtale av ettermæle til en konge var noe jeg trodde kun var forbeholdt konger, så det var 

overraskende å finne slike utsagn om jarlene på Orknøyene. Dette gir oss et innblikk i hvor 

mektige disse jarlene var i perioden 800-1195. Beskrivelsene gir oss dermed et bilde av hvor 

mektige og hvor viktige de ulike maktelitene var. Høvdingene på Færøyene blir beskrevet 

som dyktige menn, men har ingen eksepsjonelle evner. Sammenliknet med beskrivelser av 

andre høvdinger virker ikke høvdingene på Færøyene å inneha noen spesiell politisk posisjon. 

De få gangene andre egenskaper blir nevnt for høvdingene er det gjerne i forbindelse med 

deres stilling som hirdmenn eller lignende, spesielt når man leser om Sigmund Breistesson. 

Høvdingene er med andre ord ikke eksepsjonelle alene, men som følge av støtte fra andre 
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mektige menn. At høvdingene på Færøyene var avhengige av støtte fra andre viser at 

øysamfunnet var et bondesamfunn. De måtte underkaste seg en overherre for å beskytte de 

ressursene de hadde tilgang til. Dermed var de mer opptatt av forhold lokalt enn å skaffe seg 

ære og berømmelse.  

 

Rigsþula beskriver et krigersamfunn og mange av de samme karakteristikkene finner man i 

beskrivelsen av jarlene på Orknøyene. På grunn av likheten mellom beskrivelsene kan man 

hevde at Orknøyene var et krigersamfunn. Det er tydelig at øysamfunnet var preget av en 

krigermentalitet, noe man ser gjennom den opposisjonen jarlene viser de norske kongene. 

Høvdingene på Færøyene får ikke en lignende beskrivelse. De har ikke krigeregenskaper og 

det virker som øysamfunnet ikke er preget av en krigermentalitet i stor grad. Samarbeid og 

underdanighet er to tendenser som dukker opp gjennom herskerbeskrivelsene og 

opphavsmyten. I et krigersamfunn blir ære trukket frem som en viktig kvalitet. Dette kan man 

se i større grad på Orknøyene enn på Færøyene. På Orknøyene blir de fleste jarlene beskrevet 

med krigeregenskaper, noe som blir knyttet til ære i et krigersamfunn. Ære kunne oppnås 

gjennom tokt og krig. Ved å knytte jarlene til en krigermentalitet viser sagaen hvordan 

Orknøyene var et krigersamfunn, hvor man måtte være en ærefull kriger for å oppnå viktige 

posisjoner.  

 

En annen indikasjon på en mektig posisjon er sagaer. Fikk man skrevet en slik om seg selv 

indikerer dette at man var en viktig person. Dermed ser man jarlene på Orknøyene og 

høvdingene på Færøyene må ha vært betydningsfulle personer. Sagaene ble gjerne brukt for å 

legitimere egen posisjon eller slektskap. Både kongene og jarlene brukte gjerne slektskap til 

gudene og kjemper som en måte å legitimere sin egen makt på. Å ha forfedre som var guder 

eller kjemper var en spesiell egenskap i seg selv og fungerte som en måte å forklare hvorfor 

noen hadde stor makt. Jarlene på Orknøyene viser gjennom sitt slektskap at de avstammer fra 

mektige kjemper fra Nord-Norge. Dermed blir deres opphav trukket frem som noe bedre enn 

de norske kongene. Jarlene hadde gjennom kjempene et opphav som var mer knyttet til 

Norge enn kongene. Det samme kan ikke sies om høvdingene på Færøyene. De var så rike at 

de fikk skrevet en saga om seg, men man kan også hevde at dette ble gjort på bakgrunn av at 

de fleste ledere i Skandinavia fikk skrevet sagaer om seg. Likevel mener jeg at sagaen viser at 

høvdingen var mektige nok til at man valgte å fokusere på dem i en saga. Leser man 

Færeyinga saga ser man stor forskjell til andre lignende sagaer. Den er meget kort, språket 

som er brukt er i stor grad veldig nøkternt og man finner ingen henvisning til eldgammelt 
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slektskap til guder eller kjemper. Man finner også ikke eksempler på skaldekunst, noe man 

finner i mange av de andre sagaene. Lederne blir fremstilt som de fødte lederne for 

Færøyene, noe som stemmer overens med legitimeringsaspektet av sagaer.  

 

Innholdet i sagaene gir oss også inntrykk av hva slags samfunn man har på de to ulike 

øysamfunnene. I Færeyinga sagaen leser man tydelig om et bondesamfunn hvor interne 

konflikter til stadighet dukker opp. Disse interne konfliktene virker ikke å føre til store 

omveltninger, da det virker som om to slekter kjemper om kontrollen over makten. Hvis man 

fokuserer på det helhetlige bildet av øysamfunnet er det preget av stabilitet og lite konflikter, 

noe som stemmer overens med et bondesamfunn. Sammenlikner man med Orkneyinga saga 

ser man store forskjeller. Orkneyinga saga fokuserer på store konflikter både lokalt og 

utenfor øysamfunnet. Det er stadige utskiftninger og mer uro. Det er også tydelig at 

inntektsgrunnlaget kommer av litt andre ting enn bare jordbruksprodukter. Med så mange 

tokt og reisende som kommer innom er det tydelig at jarlene også har tilgang på annen 

rikdom. Mange av jarlene blir også med andre politiske ledere på tokt til andre steder, eller 

stiller opp som alliansepartner i strid. Trolig har det vært flere ressurser å krangle om, noe 

som har gitt utslag i konfliktnivået mellom de ulike partene. Gjennom ideologi, beskrivelser 

og måten sagaene beskriver samfunnet på virker det som om karakteristikkene for de to ulike 

samfunnene stemmer overens med mitt inntrykk av Færøyene som et bondesamfunn, mens 

Orknøyene virker å være et krigersamfunn. 

 

Også opphavsmytene er med på å vise hvilke forskjeller vi kan finne mellom de to 

øysamfunnene. Mens sagaene som omhandler de norske kongene og jarlene på Orknøyene 

legger vekt på et mytisk opphav som enten er preget av gudeavstamning eller en urnorsk 

avstamning, legger Færeyinga saga vekt på egnethet og hedenske innvielsesprosesser som en 

måte å legitimere maktgrunnlaget på. På grunn av dette kan man hevde at forfatteren har gjort 

dette fordi Færøyene helt tydelig har stått lavt på det sosiale hierarkiet og at høvdingenes 

makt ikke har blitt ansett som verdig en slik opphavsmyte. I Orkneyinga saga kan man også 

finne tydelige paralleller til Odin og hans krigerevner.  Dermed er det rom for å hevde at 

Orknøyene var et krigersamfunn basert på både herskerbeskrivelsene og opphavsmytene. 

Færøyene blir heller knyttet til et bondesamfunn enn et krigersamfunn.  

 

Sammenlikner man med Norge og Island er det tydelige likheter mellom det ideologiske 

aspektet ved sagaene og herskerbeskrivelsene vi finner i Orkneyinga saga og Færeyinga saga. 
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Rigsþula gir oss en forklaring på hvorfor man har delt samfunnet inn i det hierarkiet vi finner 

i vikingtiden. Denne inndelingen kommer spesielt til synet i herskerbeskrivelsene i de ulike 

sagene. Det er tydelige skiller mellom de ulike posisjonene. Dette stemmer overens med den 

politiske kulturen sagaene gir inntrykk av. Om dette er et realistisk bilde av slik verden var i 

perioden sagaene beskriver eller om det er en beskrivelse av sagaenes samtid er et viktig 

spørsmål vi må stille oss. Fokuserer vi kun på det ideologiske perspektivet mener jeg at 

sagaene gir oss et inntrykk av hvordan samfunnet fungerte i den tidlige perioden, men vi kan 

også hevde at det dreier seg om samtidens samfunnsstrukturer. Likevel mener jeg at disse 

samfunnsstrukturene ikke kun har eksistert på 1200-tallet, men at inndelingen i bonde, 

høvding, jarl og konge også fantes i den tidlige perioden 870-1195. På grunn av dette mener 

jeg at ideologien gir et riktig bilde av hvordan samfunnet var i denne perioden. Om det var 

slik i praksis er en annen sak. Der må vi se på hvilke politiske strukturer som eksiterte og 

hvordan den politiske kulturen var bygget opp.  

 

Mitt mest interessante funn i denne oppgaven finner man i vennskapskapittelet. 

Vennskapstermen har blitt brukt mye i skandinavisk middelalderforskning og har i stor grad 

blitt akseptert i Norge. Også jeg var av det inntrykket at vennskapstermen kom til manifestere 

seg klart i sagaene og vise hvordan lederne dannet nettverk med alle samfunnssjikt. Dette har 

vist seg vanskelig å finne i kildene. Kun når det gjelder relasjonen til den norske makteliten 

har sagaene gitt utfyllende informasjon om hvordan vennskap ble inngått og hva dette 

resulterte i for partene, selv om man også der var vage. At kildene er preget av livene til 

eliten var ikke overraskende, men det var overraskende at sagaene om øysamfunnene ikke 

beskrev forholdet til lokalbefolkningen i stor grad, i de fleste tilfeller var dette ikke til stede i 

det hele tatt. Det er derfor vanskelig å si noe om hva slags forhold høvdingene eller jarlene 

hadde til bøndene i sitt nettverk. Vi må tolke de beskrivelsene vi har for å gi noe svar på 

dette. Trolig har det vært et tett bånd mellom de politiske lederne og lokalbefolkningen. 

Lederne har beskyttet sine støttespillere og de har ytt støtte til sin leder ved behov. Spesielt 

bøndene må trekkes frem her. På Færøyene er det tydelig at forholdet mellom høvdingene og 

bøndene har vært tett. Trolig var mesteparten av befolkningen bønder, noe fraværet av andre 

høvdinger i sagaen viser. Hadde det eksistert andre høvdinger ville de trolig blitt inkludert i 

sagaen og de konfliktene man finner beskrevet der. 

 

Sammenlikner vi vennskapsrelasjonen mellom høvdinger og jarler på Orknøyene ser man 

også noe av den samme tendensen som man finner for bøndene. Det finnes få episoder hvor 
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høvdinger nevnes spesifikt, men i de få tilfellene er det tydelig at de har en liknende rolle 

som bøndene og sine svakere likemenn i Norge og på Island. De skulle yte støtte til jarlene 

og de fungerte som meklere i de tilfellene hvor høvdingene var venner med flere jarler. På 

grunn av dette kan man hevde at samfunnet på Orknøyene var noenlunde likt det samfunnet 

man finner på Island når det kommer til vennskapsbegrepet. Det ble utvekslet gaver, støtte og 

militær hjelp på lik linje som på Island. Vennskapstermen er noe som passer inn i begge 

samfunnsstrukturer da lojalitet og allianser vil ha vært viktig for å beskytte sine ressurser, 

men av ulike grunner. For er krigersamfunn vil støtte i krig vært viktig for lederne, noe man 

kunne oppnå ved å danne vennskapsallianser. Har man tilgang til flere krigere er 

sannsynligheten for å lykkes i et slag større og dermed også muligheten for rikdom større. 

For et bondesamfunn vil lojalitet og støtte også være viktig, da det kan beskytte de ressursene 

man har tilgang til. Dermed ser man at vennskap er noe som vil være nyttig for begge 

samfunnsstrukturer.  

 

Både på Orknøyene og Færøyene kan man finne indikasjoner på at lederskap gitt i arv til 

nærmeste arving. Spesielt på Orknøyene virker det ikke som om jarlen har måttet opparbeide 

seg vennskap med sin fars venner. Det virker som støtten og kontrollen har gått i arv. På 

bakgrunn av dette kan man hevde at vennskap ikke nødvendigvis var så viktig i denne 

perioden og at man finner andre politiske strukturer som i noen tilfeller var viktigere enn 

vennskapsallianser. Hvis man hadde et sterkere fokus på arvelighet er det mer sannsynlig at 

man hadde et bondesamfunn. I et krigersamfunn virker det ikke som om neste generasjon er 

viktig, kun ens egen ære. Dermed vil man fokusere på seg selv fremfor å sikre 

ressursgrunnlaget for neste generasjon. Man kan også hevde at man i et krigersamfunn også 

var interessert i å sikre neste generasjon, men utfra de egenskaper som fremmes virker det å 

være et fokus på egen ære. Ættens ære er noe man kan trekke frem som en motvekt til egen 

ære og at man på bakgrunn av dette kan argumentere for at man i et krigersamfunn også var 

opptatt av neste generasjon. Jeg mener dette viser at man har en kombinasjon av de to 

samfunnene på Orknøyene. Man var avhengig av å skape et stabilt lokalt miljø for å sikre 

neste generasjon og sørge for kontroll over ressursene man hadde tilgang til lokalt.  

 

Trolig er fokuset på arvelighet en påvirkning fra sagaens samtid. På 1200-tallet hadde 

kristendommen fått en sterk posisjon og arv hadde fått mye å si for posisjonene i samfunnet. 

Dermed kan arvelighetsprinsippet vi møter tidlig i begge sagaer være et anakronistisk begrep 

som forteller oss lite om hvordan samfunnet egentlig var i perioden 870-1195. Likevel mener 
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jeg at hvis man sammenligner med Island og Norge vil man se store forskjeller i hvordan 

sagaene beskriver denne relasjonen. Hvorfor skjer dette? Trolig har arvelighet fått en sterk 

posisjon på Orknøyene tidligere enn andre steder i Skandinavia på grunn av koblingen til 

Skottland. Skottland ble tidligere kristnet enn Skandinavia og med det båndet jarlene hadde 

til det skotske hoffet gjennom sine eiendommer i Skottland tyder det på at kristne verdier fikk 

fotfeste tidlig. Dermed kan man hevde at arvelighet var en reell del av den politiske kulturen i 

den tidlige perioden.   

 

Man kan finne eksempler på avsnitt hvor jarlenes sjenerøsitet blir formidlet gjennom jarlenes 

beskrivelser eller avsnitt hvor man nevner gjestebud. Dette kan tolkes dit hen at man hadde 

gavegivning og vennskapsinngåelse slik man finner på Island og i Norge, fordi man i disse 

sammenhenger ga gaver til sine venner. Ved å fordele ressurser fikk man støtte lokalt 

samtidig som man bidro med ressurser til sine støttespillere, noe som ville vært nyttig for 

begge samfunnsstrukturer. I et bondesamfunn ville man være avhengig av å samarbeide om 

best mulig utnyttelse av ressurser, men man var også avhengig av å sørge for nok bemanning 

slik at man fikk tilgang og beskyttelse av ressursene. Gjennom gjestebud og gavegivning 

kunne man sørge for å fordele ressursene slik at alle fikk tilgang og at flere dermed var 

avhengig av at samarbeidet fungerte for å overleve. Selv om gjestebud og gavegivning er noe 

som det er vanskelig å bekrefte ut fra sagaen er det trolig slik at det har eksistert både på 

Orknøyene og på Færøyene.  

 

Ære er også et begrep som kommer tydelig frem knyttet til krigerkulten. Spesielt på 

Orknøyene ser man hvordan krigeren og glorifiseringen av krigeren blir formidlet gjennom 

beskrivelser og handlinger i sagaen. I Færeyinga saga kan man også finne eksempler hvor 

krigeren blir opphøyet, men likevel kan man hevde at krigeren ikke får like stor plass i 

Færeyinga saga som den gjør i de andre sagaene. Når ære blir så sterkt knyttet til 

krigerhandlinger som den gjør i vikingtiden er det tydelig at samfunnet på Orknøyene kan 

karakteriseres som et krigersamfunn. Færøyene er på sin side vanskeligere å plassere i et 

samfunn preget av krigeridealer. Jeg mener Færøyene var et bondesamfunn, men at 

krigersamfunnet påvirket mentaliteten og ideologien i samfunnet. Vi har innslag av lokale 

konflikter og krigerkultur, men helheten gir oss inntrykk av at dette var et bondesamfunn.  

 

Gjennom min oppgave har vi sett på de ulike delene av den politiske kulturen som møter oss 

på de to øysamfunnene. Jeg mener at den politiske kulturen skiller seg ut, både fra hverandre, 
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men også fra den politiske kulturen i Norge og på Island. Orknøyene er det samfunnet som 

trolig hadde flest likheter med de to andre samfunnene, men også her finner man betydelige 

forskjeller. Arvelighet virker å ha hatt større innvirkning på den politiske kulturen, det samme 

kan sies om kristendommen. På grunn av fokuset på arvelighet ser man at vennskap, som er 

viktig i både Norge og på Island, blir nedprioritert. Man har andre måter å sikre seg en 

posisjon på. På grunn av denne nedprioriteringen kan man hevde at vennskap ikke var en så 

viktig alliansemetode som man har fått inntrykk av. Selv om vi må sette spørsmålstegn ved 

sagaen troverdighet og om det er et riktig bilde av samtiden, har trolig vennskap ikke vært 

like viktig på Orknøyene som i Norge og på Island.  

 

Til slutt i oppgaven skal vi se på om det bildet sagaene gir av den politiske kulturen er et 

troverdig bilde av slik perioden var. Jeg mener det er noen tendenser som trolig har vært et 

riktig bilde av slik samtiden var. Blant annet nedprioriteringen av vennskap som 

alliansebygger. Vennskap har vært en del av den politiske kulturen man møter på Færøyene 

og på Orknøyene, men på grunn av påfallende få eksempler på vennskap i sagaene mener jeg 

at vi kan tolke det slik at vennskap ikke var den viktigste måten å danne allianser på. Dette 

gjelder spesielt på Orknøyene. Der virker det som jarlene ikke behøvde å bygge seg opp makt 

på lik linje som makthavere i Norge og på Island måtte. Vennskap virker å være viktig for de 

alliansene som ble inngått med kongene av Norge. Der ser man ofte beskrivelser av vennskap 

mellom de to partene. Lokalt virker ikke vennskap å ha vært like sentralt. Også i forholdet til 

den skotske kongen virker ikke vennskap å ha spilt en stor rolle. Gaver derimot blir nevnt i 

forbindelse med allianser. Om disse gavene ble gitt som følge av vennskap er vanskelig å si 

noe om, da sagaen gir oss for lite informasjon om hendelsene.  

 

Selv om tendensene peker i retning av et troverdig bilde av perioden må vi likevel være 

skeptiske til det bilde vi får fremstilt. For Færøyene er det tydelig at sagaforfatteren blander 

inn begrep fra Norge og Island, og at samtidens utrykk også sniker seg inn. På grunn av disse 

anakronistiske innslagene må man stille seg spørsmål om det egentlig er Færøyene i perioden 

870-1035 vi møter, eller om det er 1200-tallets Færøyene som blir beskrevet. Trolig har 

statusen til Færøyene vært lav i hele perioden og at maktgrunnlaget til høvdingene stort sett 

har vært lokalt forankret. Jeg mener det bildet vi får av den sosiale statusen til høvdingene er 

reell for hele perioden. Mangelen på ekteskapsinngåelser og andre alliansebånd med 

makteliter utenfor Færøyene viser hvordan Færøyene var et lite samfunn med liten innflytelse 
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på den politiske kulturen. De var verken fugl eller fisk. Dette bildet er trolig et troverdig bilde 

av det færøyske samfunnet i perioden 870-1195.  

 

Trolig gir den politiske kulturen vi møter i de to ulike sagaene riktig bilde av hvordan 

samfunnene var i perioden 870-1195. Orknøyene var trolig det krigerske samfunnet vi får 

inntrykk av både gjennom ideologi og herskerbeskrivelsene. Jarlene var i stor grad 

selvstendige og de hadde i mange tilfeller mer makt enn det den norske kongen hadde, i hvert 

fall lokalt. Trolig har Orknøyene også hatt et bondesamfunn på grunn av matproduksjonen, 

likevel ser man en overvekt av krigerske idealer. Dette krigerske idealet er noe som følger 

jarlene frem til Harald Maddasson. Derfor mener jeg at sagaene gir et riktig inntrykk av både 

den politiske kulturen som møter oss, men også det samfunnet som blir beskrevet. Også for 

Færøyene kan man hevde at den politiske kulturen og det samfunnsbeskrivelsene vi finner i 

Færeyinga saga stemmer overens med virkeligheten. Ideologien vi møter i sagaen har trolig 

også hatt fotfeste i samfunnet slik at samfunnet ikke var like preget av konflikter.  

Samfunnets størrelse har nok også hatt mye å si for hvordan den politiske kulturen utviklet 

seg. Det som har vært mest utfordrende med Færøyene er det at kilden ikke gir oss innsikt i 

hele perioden. Vi får kun et lite stillbilde, men vi har likevel, basert på andre sagaer, fått et 

inntrykk av hvordan samfunnet på Færøyene var.  

 

1200-tallets Orknøyene var også svært annerledes samfunnet som møter oss i sagaen. Frem 

til Harald Maddassons død på starten av 1200-tallet var forholdet til Norge i stor grad preget 

av konflikter og opposisjon. Dette blir borte når vi kommer på 1200-tallet. Da ser man også 

en tydelig vridning i hvem jarlene var. I stor grad var jarlene skotske etter 1200. Kongene 

hadde også sterkere kontroll over øysamfunnet etter at de innførte sysselmenn. Med en mer 

stabil norsk kongemakt ble det også lettere å kontrollere sine støttespillere. På grunn av denne 

forskjellen mener jeg at sagaene gir et riktig bilde av samfunnet slik det var i perioden 870-

1195. På Færøyene ser man et samfunn som trolig var relativt likt det man ser på 1200-tallet. 

Også i den perioden er samarbeidet med Færøyene godt og man finner ikke mange konflikter 

mellom Norge og Færøyene. Fordi de to beskrivelsene er så like kan man undre seg over om 

det er 1200-tallets Færøyene vi møter i sagaene. Det er mye som tyder på det, da mange 

begreper i sagaen tydelig stammer fra 1200-tallet. Likevel mener jeg at sagaen gir et 

troverdig bilde av Færøyene i perioden 870-1195 på grunn av den posisjonen Færøyene 

hadde. Under Sverre ser man også hvordan det færøyske samfunnet tydelig var utenfor det 

politiske sentrum.  
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Også sagaenes beskrivelse av det norske samfunnet på 1200-tallet, gir et uriktig bilde av 

Norge slik det var på 1200-tallet. Dette var en periode hvor den norske kongemakten var 

stabil, men på 1240-tallet oppstod det på nytt konflikter og man hadde en ny runde med 

borgerkrig. Dette ser man etter at Sverre tok over makten. Etter borgerkrigen knyttet til hans 

kamp om tronen ble mange av aristokratiet i Norge borte slik at man fikk et tjenestearistokrati 

hvor kongen kontrollerte hvilke posisjoner adelen fikk. Dermed ser man at sagaene trolig gir 

et riktig bilde av slik samfunnet var, men vi kan ikke se til Orkneyinga saga eller Færeyinga 

saga for å analysere norske forhold. Gjennom analysene i denne oppgaven finner man en 

betydelig forskjell mellom øysamfunnene og Norge, samt stor forskjell mellom Orknøyene 

og Færøyene. Dette gjør at vi må sette spørsmålstegn ved den tanken man har hatt om den 

politiske kulturen i vikingtiden og tidlig middelalder. Trolig har ikke vennskap hatt like stor 

innflytelse utenfor Island og Norge, noe man ser på Orknøyene og Færøyene. Basert på mine 

analyser mener jeg derfor at Orknøyene er et mer rendyrket krigersamfunn, mens Færøyene 

er et bondesamfunn med innslag av en krigermentalitet.  
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