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Forord. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke min veileder professor Hans Jacob Orning for lærerike 

veiledninger, kritiske innspill og høyverdige faglige råd. Det har vært veldig stimulerende, 

innholdsrikt og givende å motta faglige innspill fra deg. Samtidig vil jeg rette en stor takk til 

institutt for arkeologi, konservering og historie, for flotte forelesninger, og ikke minst mine 

medstudenter for mange fine samtaler. En takk rettes også til professor Jon Vidar Sigurdsson 

for faglige råd og inspirerende pensumbøker. En stor takk også til vertskapet på Isegran, 

under middelalderhistoriedagene der. La meg også benytte anledningen til å takke min mor 

Erna Søgaard, for hjelp og støtte.  

Historiefaget har gitt meg enormt mye, og jeg tar med meg innsiktene, de faglige 

sammenhengene, de teoretiske metoder og kildekritikken videre i livet. 

Å arbeide med kildene Historia Norvegiae, Soga um dei gamle norske kongane og Ågrip, har 

vært spennende, som å gå på oppdagelsesferd i ukjent terreng. Forhåpentligvis kommer det nå 

et forklarende lys over det som før lå i dunkelhet. Jeg ønsker herved leseren god fornøyelse. 
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Sammendrag. 

I denne masteroppgaven har jeg analysert, klassifisert og tolket som levninger kildene 

Historia Norvegiae fra cirka 1160, Tjodrek munks Soga um dei gamle norske kongane fra 

cirka 1180 og Ågrip fra cirka 1190. Disse kildene er undersøkt i forhold til synet på kongen 

og kongeidealer, som fremtrer i disse tekstlige konstruktene. Disse idealtypene som fremtrer i 

beskrivelsene av norgeshistorien og den norske kongerekken, har jeg delt inn i primus inter 

pares, rex iustus og rex tyrannus. Lederidealet om primus inter pares, innebærer å være den 

første blant likemenn og bygge opp sin maktbase nedenfra. Ved å bygge opp sine 

maktnettverk nedenfra, vektlegges mer uformelle og personlige egenskaper, slik som 

barskhet, mot i strid, naturlig karisma, retoriske ferdigheter, vennskap, generøsitet og fysisk 

styrke. Res iustus-idealet innebærer ideen om den rettferdige og fredsskapende konge. Her har 

graden av formaliteter knyttet til praktiseringen av et offentlig embete, blitt knyttet an til en 

øket hierarkisering av samfunnet og en bygging av makt ovenfra, fra guddommen selv. Ideen 

her er at kongen var innsatt i et guddommelig embete, på det øverste dommersete på jorden. 

Monarken hadde her en plikt til å styre i pakt med Guds vilje og således kom han til å 

anvende kristendommen til å legitimere sin maktutøvelse. Maktutøvelsen, slik bildet av den 

fremtrer i kildene fra annen halvdel av 1100-tallet, var her langt mindre personlig og knyttet 

seg i økende grad til et formalisert embetsapparat. Motstykket til dette var forestillingen om 

en rex tyrannus-regent. Her ble det hevdet at kongen ikke styrte i pakt med Guds vilje, men 

var isteden en egenmektig despot og hardstyrer for folket.  

Jeg går gjennom den norske kongerekken, slik den er fremstilt i kildene, og ser på teologiske, 

ideologiske, politiske og ideale beretninger og klassifiseringer av kongene. Det dreier seg om 

tekstlige konstrukter fra posisjonerte aktører, med klare ideer om hvordan kongens rolle i 

samfunnet burde være. I kildene fremtrer det tidvis en betydelig pragmatisme hos en del av 

kongene, hvor ulike sosiokulturelle situasjoner aktiverer ulike praksiser. Således kunne en se 

en del blandede lederstiler, med elementer fra flere av kongeidealene. Begrepsparet rex iustus 

og rex tyrannus har fungert som polare motsetninger som har samvirket i en større ideologisk, 

politisk og teologisk helhetstenkning. En rettferdig og fredsskapende regent, trengte sin 

motsetning for å fungere som et ideal. Således fremtrer begrepene knyttet til kongens rolle og 

praksis i samfunnet, som prosessuelle størrelser og ikke som statiske konstrukter. Kirkens 

rolle i denne tekstproduksjonen, og graden av mer sekulære trekk, vil også bli utførlig drøftet. 

Det samme gjelder hvordan den mer tradisjonelle primus inter pares-lederstilen, fortsatt gjør 

seg gjeldende på annen halvdel av 1100-tallet.  
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Innledning. 

Tema. 
I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke kongeidealer i fremstillingen av den norske 

kongerekken, slik den fremtrer i norgeshistoriene og kongekrønikene Historia Norvegiae fra 

ca.1160, Tjodrek munks Soga um dei gamle norske kongane fra ca.1180, og Ågrip fra ca.1190. 

Formålet med dette er å se på kongens lederskap i samfunnet og kongeidealer knyttet til dette. 

Alle de tre kildene vil anvendes som levninger, for å belyse fremstillingsformen av den norske 

kongerekken, slik den fremstod i annen halvdel av 1100-tallet. Klassifikasjonsapparatet som 

jeg vil anvende for å sortere og fortolke den norske kongerekken, er knyttet til tre 

hovedbegreper. Primus inter pares, som betyr at kongen er den første blant likemenn. Videre 

har vi to varianter av det samme kristne kongeidealet, rex iustus, som betyr den rettferdige og 

fredsskapende konge, og rex tyrannus, som betyr den egenmektige despot som ikke styrer i 

pakt med folkets ønsker og behov. Dette kan best forstås som idealtyper, ideale konstrukter, 

som angir et visst mønster i holdninger og praksis vedrørende kongeembetet. Sosiologen Max 

Weber fremstiller idealtyper som et forsøk på å rendyrke utvalgte trekk ved et studieobjekt. 

Ved en idealtypisk beskrivelse av et gitt fenomen, vil en vektlegge et knippe av kjennetegn 

som ideelt sett bør være tilstede, men som kun unntaksvis overlapper fult og helt med det 

reelle empiriske fenomenet.1 

Jeg vil sortere kongerekken etter de tre begrepene, den dømmende og rettferdige rex iustus, 

som får sin makt fra kristendommens Gud, motbegrepet og del av et helhetlig begrepspar2, rex 

tyrannus, den onde hersker som er en selvbejaende hardstyrer som ikke regjerer i pakt med 

Guds vilje, og primus inter pares, som er en politisk og militær aktør som bygger sine 

maktnettverk nedenfra. Kildene Historia Norvegiae, Soga um dei gamle norske kongane og 

Ågrip, anvendes kun som levninger fra annen halvdel av 1100-tallet. Hvordan fortolket og 

klassifiserte høymiddelalderens forfattere av disse kildene den norske historien og dens 

sentrale aktører? En sentral distinksjon her vil gjelde det historiker Jon Vidar Sigurdsson 

                                                           
1 Veiden & Burkeland, 1999, s.65. 
2 Begrepsparet rex iustus og rex tyrannus, kan sies å befinne seg i et polart spenningsforhold og således 
samvirke. Det er vanskelig å tenke seg en rex iustus-preger konge, uten å se kontrasten og motstykket i en rex 
tyrannus-preget lederstil. 
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betegner som å bygge makt nedenfra eller ovenfra.3 Dette er også sentralt for min oppgave, da 

mye vedrørende kongens rolle og funksjon er knyttet til om han gis makten ovenfra, gjennom 

et kristent-religiøst tros- og klassifikasjonssystem, eller om han benytter seg av et karismatisk 

lederskap og bygger opp sin maktbase og sine vennskapsnettverk nedenfra.  

Kildene jeg anvender vil benyttes som levninger, ikke realhistorie, med andre ord at de kan 

berette noe om synet på kongen, slik det fremtrer i tre ulike norgeshistorier fra annen halvdel 

av 1100-tallet. Her vil et geistlig og et sekulært blikk på historien være av betydning. Især 

gjelder dette kildene Soga om dei gamle norske kongane og Ågrip, som kan knyttes direkte til 

erkesetet i Nidaros og det geistlige miljøet som vokste frem der. –Inn med kilde her! 

Et annet viktig moment til oppgavens tema, er at kongeidealene primus inter pares, rex iustus 

og rex tyrannus, bør betraktes som prosessuelle størrelser, ikke som statiske og rigide 

begreper. Det vil fremtre hvordan ulike konger kan endre embetsrolle i ulike situasjoner, og at 

mange av dem opptrer pragmatisk.4 I en del tilfeller dreier det seg om elementer av både rex 

iustus og primus inter pares, som utspiller seg i ulike sosiale og kulturelle kontekster. I en 

særstilling her er fremstillingen av Olav Tryggvason (f.ca.963-d.1000) og Olav Haraldsson 

(f.ca.993-d.1030) i kildene. Begge disse herskerne beskrives som vikinghøvdinger med en 

tradisjonell primus inter pares-lederstil gjennom sin ungdomstid. Etter omvendelsen til 

kristendommen, får begge en mer rex iustus-preget lederstil, men fortsatt med visse elementer 

av primus inter pares.  

Perspektivet som fremtrer gjennom disse høymiddelalderkildene på den kristne rex iustus var 

også preget av en viss militarisme, dersom situasjonen krevde det. Skillet fra den mer 

tradisjonelle norrøne vikinghøvdingens rolle som hærfører, var at en gjennom det kristne 

kongeidealet og den kristne kongeideologien, var bundet til mer overordnede og upersonlige 

prinsipper. Å opptre rettferdig og fredsskapende, og dømme blant folket, kan i mange tilfeller 

fortolkes med en mistankens hermeneutikk, som en tilsløring av grusomheter.5 Det ligger 

                                                           
3 Jón Viðar Sigurðsson 2011, Kings, Earls and Chieftains. Rulers in Norway, Orkney and Iceland c. 900-1300, 

Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Ed. 

by Gro Steinsland et al., Leiden, Brill, 69-108. 

 
4 Det er mulig å hevde at den siste vikingkongen var Magnus Berrføtt (f.1073-d.1103), som også hadde en nokså 
rendyrket primus inter pares-lederstil. 
5 Theodricus Monachus sin skildring av nedbrenningen av gudehovet på Mære, hvor over 80 mennesker skal ha 
blitt brent levende til døde for sine seidkunnskaper, på ordre fra Olav Tryggvason (s.59), er et presserende 
eksempel. Kan dette ifølge den kristne herskerideologien forstås som en rettferdig handling? Fra et humanistisk 
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utenfor denne oppgavens mandat å skulle mene noe knyttet til eksempelvis de stridigheter 

som foregikk mellom hedenske og kristne herskere. Det kan hevdes at den geistlige elite og 

kongene anvendte historiefremstilling som en del av en legitimeringsstrategi for den 

fremvoksende kirke- og kongemakt. Graden av dette varierer noe.  

Problemstilling. 
Jeg ønsker i denne oppgaven å undersøke kongeidealer i kildene Historia Norvegiae, Soga um 

dei gamle norske kongane og Ågrip. Målet er å finne ut av hvilke ulike syn på kongens rolle, 

karakter og praksis, som preget synet på den norske kongerekken på annen halvdel av 1100-

tallet i Norge. Hva var den ideale konge i positiv og konstruktiv forstand? Når gikk konge ut 

over sitt mandat og ble en tyrann? Hvordan tolket en den norske kongerekken og hvilket 

begrepsapparat tok forfatterne i bruk for å klassifisere kongene? Hvilke ideologiske, moralske, 

teologiske og idealistiske føringer tok de i bruk for å konstruere sine bilder av Norges historie? 

Hva slags fortolkningsoptikk la de til grunn når de begrepsfestet kongene? Hvilket blikk 

hadde de på Norgeshistorien? Var det et geistlig blikk de la til grunn? Eller fantes det også 

sekulære trekk hos dem? Hvilke mønstre og tendenser kan en spore i forhold til omfanget av 

bruken av primus inter pares, rex iustus og rex tyrannus, i de ulike verkene? Hvordan er de tre 

verkene posisjonert i forhold til hverandre? 

Historiker Jon Vidar Sigurdsson vekter den svært eksplisitte og klart utformede rex iustus-

kongeideologi, som særlig trer frem i verker som Kongespeilet, under Håkon Håkonssons 

herrevelde. Denne kongeideologien, trer også frem ved kroningseden av Magnus Erlingsson, 

og vi aner konturene av den allerede i Historia Norvegiae fra ca.1160. Sigurdsson poengterer 

rex iustus-ideologiens vekting av at kongen er Guds stedfortreder på jorden, og følgelig får sin 

makt ovenfra. Religionen blir da et legitimeringsredskap for de rådende maktforhold, hvor 

kongen selv, gjennom sitt embete, stod nærmest guddommen. Kongen har makt over liv og 

død, i kraft av sin guddommelig sanksjonerte dominans over sine undersåtter. Maktsubjekter 

som opponerer mot kongens vilje, vil ifølge Sigurdsson og den rådende ideologi, da også sette 

seg opp mot Guds egen vilje. Revolt mot den sosiale orden og de rådende maktforhold, ville 

ut fra en slik ideologi, bli ansett som både kjettersk og utålelig.  

Et slikt ideologisk grunnsyn, står ifølge Sigurdsson i skarp kontrast til det bildet av kongens 

embetsutøvelse vi finner i eksempelvis Heimskringla, som ble skrevet på Island ca.1230. Her 

er det kongens personlige egenskaper som vektlegges. Hans fagerhet, hans styrke, hans 

                                                                                                                                                                                     
ståsted, så selvsagt ikke. Men her bør en vokte seg for anakronismer, og heller se hendelsen i lys av samtidens 
kongeidealer. Krigen for den gode sak, la innbakt i det kristne herskeridealet om rex iustus. 
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karisma, generøsitet, vennlighet og hell på slagmarken.6 Kongen måtte ifølge den dominante 

kongeideologi i Heimskringla, bygge opp sin makt nedenfra. Han måtte makte å samle menn 

rundt seg, i kraft av personlige egenskaper og evne til å lede, slik vi kjenner det fra primus 

inter pares-idealet. Kongen bygget opp sine sosiale nettverk i kraft av personlig karisma, 

naturlige lederegenskaper, evner i strid, vennlighet, gavmildhet og ofte også rå fysisk styrke. 

Sigurdsson påpeker hvordan dette stod i klar kontrast til rex iustus-idealet i Kongespeilet, 

hvor kongen fikk sin makt ideologisk sett, direkte fra selve guddommen.7 Under rex iustus 

kongeidealet, ble relasjonene dermed mer upersonlige og formaliserte, noe som også hang 

sammen med fremveksten av et tydeligere sosialt hierarki i samfunnet og et styrket 

sentralmaktsapparat. Stendene som utgjorde samfunnet, med sine respektive sosiokulturelle 

roller, fikk alle sin etablerte plass i den kristne guddommelige sosiale orden. 

Sigurdsson anvender en forståelse av ideologi, hentet fra John Gerring. Ifølge denne 

definisjonen vektlegges en indre sammenheng mellom et verdisett og et sett av 

trosoppfatninger. I motsetning til trossystem, verdensbilde, verdisystem og politisk kultur, er 

ideologi i særdeleshet opptatt av politiske temaer. Sigurdsson vekter herreveldets ideologi, da 

selve ideologidefinisjonen ikke er helt entydig og vil variere noe med de aktuelle situasjoner 

og kilder som undersøkes.8 Kongedømmets ideologi vil også være sentralt for denne 

oppgaven. Sigurdsson fremhever skillet mellom antallet personlige kvaliteter og styrken i 

disse, som sentralt for å fremheve konger foran jarler og høvdinger. Her har han anvendt 

Sverres saga, Kongespeilet, Heimskringla, Orkneyinga saga, Sturlunga saga og de Islandske 

familiesagaer, men bildet er gjenkjennelig fra kilder som Historia Norvegiae, Soga um dei 

gamle norske kongane og Ågrip også. Kongene fremstilles som sterkere, fagrere, klokere, mer 

rettferdige, mer gavmilde og med flere seire på slagmarken enn andre herskere lenger ned i 

det sosiale hierarkiet.9  

Et sentralt aspekt i Historia Norvegiae, Soga um dei gamle norske kongane og Ågrip, er 

skillet mellom primus inter pares, som innebærer å bygge sitt maktnettverk nedenfra, og rex 

iustus, som betyr å få sin maktlegitimitet ovenfra. Å bygge makt nedenfra, krever ofte en 

naturlig karisma, briljante ferdigheter innen retorikk og idrett, evne til å trekke til seg og 

påvirke mennesker og modighet i strid. Aktøren bygger et nettverk, hvor elementer som 

sjenerøsitet, gaver, diplomati, løfter og evne til å føre kommandoen, er sentrale ingredienser. 

                                                           
6 Sigurdsson, 2011, s.69. 
7 Sigurdsson, 2011, s.70. 
8 Sigurdsson, 2011, s.70. 
9 Sigurdsson, 2011, s.73. 
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Under det kristne kongeidealet om rex iustus, gis det gjennom et kristent-religiøst 

legitimeringsapparat, en mulighet til å bygge makt ovenfra. Ideen om at kongen får sin makt 

fra Gud og er innsatt i et guddommelig embete. 

Historiografi. 
En rex iustus-regent, hentet ifølge den offisielle religiøst pregede politiske ideologien sin 

legitimitet for å bygge opp makt fra Gud. Sverre Bagge i sin analyse av Kongespeilets 

ideologi, fremhever denne tenkemåten, især hos Håkon Håkonsson.10 Kongsembetet betraktes 

her som innatt av Gud, som en guddommelig institusjon. Kongen blir dermed den øverste 

dommer i alle jordiske saker, og skal kun adlyde Gud selv. Under kongen befinner da 

undersåttene seg, i lydighet og tjeneste. Et annet skille her, er graden av formalisme, 

sentralisering av maktapparatet og de mer upersonlige bånd som knyttet i et mer hierarkisk 

samfunnssystem. Herskeridealene ble også mer abstrakte, generelle og upersonlige, idet 

kongen skulle tjene og kjempe for overordnede prinsipper som rettferdighet, bekjempelse av 

ondskap, å dømme og å skape fred i riket. Motpolen til dette kongeidealet, var rex tyrannus. 

Her var kongen blitt selvsentrert i en slik grad at han pleiet sin egen makt på bekostning av 

folkets velferd. En rex tyrannus styrte ikke i pakt med guddommens vilje, og spredte lidelse 

og unødig strid rundt seg. Jeg vil i oppgaven operere ut fra følgende definisjoner av begrepene 

primus inter pares, rex iustus og rex tyrannus: Ifølge historiker Torfinn Tobiassen, kan en ved 

beskrivelser av Ågrip operere ut fra et fokus på rex iustus som gode herskere, og rex tyrannus 

som onde herskere.  

Sverre Bagge nevner at kongen ideologisk sett, har sin tittel og sin tilhørende rolle fra 

Guddommen. Kongen er den suverene i maktfylde og den øverste dommer. Kongen speiler 

Gud, rex imago Dei, ved at også Gud er konge og dommer, riktignok over hele jorden.11 

Innebar så dette at kongen som person ble blindt og ukritisk underkastet og kommandert i alle 

spørsmål? På ingen måte, for det kristne menneskesynet innebar at ethvert menneske, også 

kongen som person, potensielt kunne forfalle til synd12 og egeninteresse. Dermed kan en 

hevde at det oppstod et behov for å konstruere en antitese eller et motbegrep til rex iustus.  

                                                           
10 Bagge, 1979, s.4-12. 
11 Bagge, Sverre, 1979, s.3 f. 
12 Synd forstått som fravær av kontakt og deltagelse i Guds vilje, med røtter i de bibelske fortellinger om 
menneskets syndefall. Begrepet er et kristent konstrukt, men både teologisk og ideologisk, kom det til å vinne 
en allmenn aksept i kulturen. Jeg anser det fruktbart å anvende begrepet, all den tid det ble tatt i bruk og 
hadde en utbredt aksept sosialt og kulturelt. 
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Realhistorisk kontekst, inklusive tidligere historikeres syn. 
Historiker Sverre Bagge trekker frem det norrøne idealet om den frie og myndiggjorte person 

som ikke underkastet seg noen ytre autoritet, i sin skildring i boken «Mennesket i 

middelalderens Norge».13 Denne hardheten og styrken, koblet med en betydelig grad av frihet, 

hadde en hovedvekt på det mannlige aspektet. Jeg vil hevde at dette muligens kan kobles opp 

mot lederidealet om primus inter pares også. Årsaken til dette er at maktallianser bygget 

sosialt fra folket, gjennom et lederskap tuftet på myndighet, styrke, barskhet og evne til å 

stake ut en ny kurs for seg og sine lojale krigere, kunne harmonere godt med dette mer 

allmenne norrøne idealet. Skulle en være høybåren, høvisk, sterk og krigersk om situasjonen 

krevet det, skulle en ikke underkaste seg noen.  

Her er det viktig å presisere at dette dreier seg om idealtyper, og ikke statiske størrelser. På 

den annen side er det heller ikke tvil om at disse normene, verdiene og idealene satte klare 

begrensninger på den enkelte aktørs livsutfoldelse. 

Her kan det være på sin plass å minne om den pågående investiturstriden, som i korthet dreide 

seg om striden om hvem som skulle besitte autoriteten og fullmakten til å innsette biskoper, 

paven eller keiseren. Denne stridigheten pågikk fra 1075 og frem til kompromisset gjennom 

Wormskonkordatet i 1122. Kirkehistoriker Andreas Brandrud fremhever særlig den innbitte 

kampen mellom pave Gregor 7, som kjempet for kirkens uavhengighet av den verdslige makt, 

og den tyske kongen og senere keiseren Henrik 4 som deklarerte av paven skulle være avsatt. 

Dette etter å ha vært lyst i bann og fått tilgivelse av paven tidligere. Nå samlet Henrik 4 en 

hær og red mot Roma, hvorpå pave Gregor 7 måtte dra i landflyktighet til normannerhertugen 

Robert Guiscard, som hadde sin base i det sydlige Italia.14 Med termen rex tyrannus kunne en 

forklare egenmektige og ondskapsfulle konger. Det var embetet til kongedømme som var 

innsatt av Gud, ikke kongen som person. Også kongen hadde å adlyde Gud og underkaste seg 

en kristen styreform.  

Historiker Knut Helle trekker inn kroningseden til Magnus Erlingsson, og det nye samvirket 

mellom konge og kirkemakt, når han tar for seg rex iustus-begrepet. Først med innsettelsen av 

Magnus Erlingsson som konge, kommer rex iustus-idealet inn med full tyngde. I boken 

«Norge blir en stat,» fremhever Helle seremonien under innsettelsen av Magnus Erlingsson i 

                                                           
13 Bagge, 1998, s.32. 
14 Brandrud, Andreas, 1908, s.40-41. 
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Bergen cirka 1163. Både erkebiskop Øystein, et pavelig legat ved navn Stephanus15, den 

kongelige hird, biskoper og andre prelater, verdslige stormenn, kort sagt svært mange fra 

samtidens samfunnselite var samlet for å bifalle og bivåne innsettelsen og eden. Helle 

fremhever hvordan denne kroningseden representerte et betydelig brudd og en radikal 

nyvinning for samvirket mellom konge og kirkemakt. Gjennom denne seremonien og 

sentralmaktsutviklingen, fikk Magnus Erlingsson Guds og kirkens velsignende legitimitet.  

Kirken kom til å bestyrke sin posisjon, ved å befeste seg som medgrunnlegger av 

kongedømmet, og fikk skjenket en rekke garantier i kroningseden. I denne eden sverget 

Magnus troskap og lydighet med henblikk på romerkirken, representert ved pave Alexander 

og senere etterfølgere til embetet. I kraft av dette kom han også til å alliere seg med 

Alexander og hans fraksjon, mot Fredrik Barbarossas pavekandidat Victor IV, som fikk 

ytterligere legitimitet fra kong Valdemar av Danmark. Juridisk bandt han seg til en rekke 

forpliktelser i forhold til kirken. Vedtakene fra 1152/53, da erkesetet i Nidaros ble opprettet, 

skulle holdes i hevd. Dette gjaldt Peterspenger og relasjonen mellom kongemakt og kirken 

som institusjon. I ærverdighet, forpliktet Magnus seg på å utøve rettferdighet mot alle sine 

undersåtter, i harmoni med rikets juridiske strukturer. I særlig grad ble det fremhevet og 

bestyrket at kirken skulle ha autonomi i åndelige spørsmål, dette i samsvar med kanonisk rett. 

Dernest skulle han yte kirken ærbødighet og tjenester, i henhold til norsk kirkelig og verdslig 

rettshåndhevelse. Gjentjenester skulle ifølge Helle, ikke kreves tilbake, hvis dette gikk ut over 

kanonisk rett. Erling Skakke og 12 lendmenn skal ha fungert som mededsmenn, all den tid 

Magnus fortsatt var en liten gutt. Legaten Stephanus registrerte og katalogførte eden på vegne 

av det pavelige embetet. Knut Helle belyser hovedmønsteret i kroningseden, i forhold til et 

rex iustus-ideal. Kongegjerningen ble gjennom dette et guddommelig embete, som forpliktet i 

forhold til rex iustus-elementer som å være en rettferdig konge, som skulle tjene og støtte en 

selvstendig og overnasjonalt formyndet kirkeinstitusjon.16  

Historiker Jens Arup Seip, drøfter hvordan ulike samfunnsgrupper i norsk høymiddelalder, 

relaterte seg til hverandre, både ved spenninger, solidaritet, brudd og kontinuitet.17 Det norske 

middelaldersamfunnet bestående av bønder, stormenn, geistlige, aristokratiet og kongen, var 

på ingen måte statiske og entydige størrelser. Når Seip tar for seg tronfølgeloven av 1163, 
                                                           
15 Det pavelige legatet Stephanus kom ifølge Knut Helle ikke primært for å bivåne kroningseden. Snarere hadde 
han til oppgave å styrke relasjonen til Alexander 3. under det pågående paveskismaet. Videre kobles Stephanus 
til opprettelsen av det svenske erkesetet i 1164, selv om det er beheftet en del usikkerhet til akkurat dette 
(s.38). 
16 Helle, 1964, s.38. 
17 Seip, 1966, s.146-149. 
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fortsette han diskusjonen om kongedømmet og forholdet til andre maktgrupper som 

strukturerte samfunnets orden. Han belyser18 hvordan Norge i betydelig grad, gikk fra å være 

et arverike til å bli et valgrike.19 Debattenes posisjoner, skisseres på den ene siden preget av 

fortolkningsoptikken som betoner at tronfølgeloven var en seier for en tendens til forsterket 

hierarkisering og for aristokratiet som sosial maktgruppe. Kongedømmet ble ut fra denne 

fortolkningsposisjonen, et redskap for aristokratiet og hierarkiet, ved at disse under Erling 

Skakke og Magnus Erlingssons ledelse, tok føringen med tronfølgeordningen. Den andre 

posisjonen, vektlegger at den nye tronfølgeloven, er et ledd i en lengre utvikling, der et 

aristokratisk kongedømme vokser frem og utvikles. Historiker Johan Schreiner, kullkaster 

denne posisjonen, og anser at Norge beveget seg fra å fremtre som et valgrike i betydelig grad, 

hvorpå dette kom til å endre seg ved tronfølgeloven av 1163, til å bli et arverike. Kirke og 

kongedømme fremtrer her som solidariske samfunnsinstitusjoner, som bestyrker hverandres 

maktvelde, og som ved å innføre et arvekongedømme søkte å bringe en forsterket legitimitet 

og autoritet til kongedømmet.20 

Tronfølgeloven konsoliderer enekongedømmet, hvor den eldre formelle likerett til tronen for 

alle kongssønner annulleres. Det juridiske fundament for samkongedømme og tronrivalisering 

mellom ulike kongssønner, skulle med dette være overkommet. Ved en valgakt som angikk 

nasjonen som helhet, skulle nå oppta kongen formelt til sitt rettmessige embete. For å 

muliggjøre dette, måtte tronarvingen være moralsk og intellektuelt egnet til å legge riket 

under sitt herredømme. Helle fremhever her de moralske karaktertrekkene godhet, visdom og 

vilje til å utøve rettferdighet etter lovens mandat. Helle trekker frem hvordan samtidens 

kirkelig pregede statsideologi, gir kongsembetet en religiøst betonet rettferdiggjøring. 

Kongedømmet blir del av den guddommelige verdensorden og mening. En konge som styrer i 

samvirke med Guds plan og vilje, vil da posisjonere seg som en motpol til en rex tyrannus-

lederstil. Den kongelige utøvelse av rettferdighet befester Guds lov på jorden som målestokk, 

ved siden av landslovene, og blir en del av maktens sentralisering.21 Vi ser her hvordan rex 

iustus-kongeidealet formaliseres, bestyrkes i betydelig grad og hvordan en hierarkisering av 

samfunnet øker kongens reell makt og innflytelse. Kirkens makt og innflytelse blir også 

bestyrket i betydelig grad, gjennom kroningseden og privilegiebrevet. Selv om rex iustus-

idealet er langt eldre, og vi finner en rekke rex iustus-trekk knyttet til Håkon den Gode, blir 

                                                           
18 Her trekker Seip inn blant annet Absalon Taranger, til støtte for sitt syn. 
19 Seip, 1966, s.150. 
20 Seip, 1966, s.151. 
21 Helle, 1964, s.39. 
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dette idealet styrket under kroningseden av Magnus Erlingsson. Jeg vil tilslutte meg Knut 

Helle i hans vektlegging av denne kroningseden som en milepel i både statsutvikling, 

samvirke mellom konge og kirkemakt og i forhold til en formalisering og styrking av rex 

iustus-idealet. 

Den maktfraksjon som fikk konsolidert sin innflytelse sterkest gjennom tronfølgeloven av 

1163, var Magnus Erlingsson, og da primært den krets av stormenn som var rundt ham. 

Historiker Kåre Lunden fremhever hvordan den stormanskretsen gjennom dette søkte å 

monopolisere den kongelige makten og sikre seg de skatter og bøter som tilkom 

kongeembetet. Lunden vektlegger også hvordan kirken som institusjon, nå gikk fra å være en 

relativt svak institusjon, på levet i stor grad på kongens nåde og beskyttelse, til å bli en lang 

mere mektig og selvstendig maktfaktor i riket. Den tapende part i 1163 var ifølge Lunden de 

ekte og uektefødte kongssønner, som i kraft av den tradisjonelle sedvaneretten, kunne gjøre 

krav på tronen. Hertil hørte de stormannskretser, som hadde knyttet sin lit og sitt håp til disse 

tronpretendenter. Kåre Lunden betoner også at folkets tyngsler nå ville økes, all den tid kirken 

hadde fått innfridd sine økonomiske krav for å gi sin tilslutning til Magnus Erlingssons 

kroning. Forholdene lå ikke til rette for noen varig fredsløsning, misnøyen ulmet under 

overflaten, og Magnus var slett ikke den eneste tronkandidaten. Da Sverre kom og gjorde sitt 

krav på tronen i 1177, hadde han med sin krigerfraksjon i birkebeinerne, en politisk basis å 

fundamentere sitt virke i.22 

Lunden vektlegger fremveksten av to hovedgrupperinger, hva angår de verdslige stormenn og 

deres ledere, under det kaos som gradvis bryter ut ved inngangen til første fase av 

borgerkrigstiden i 1130. Det ene partiet hadde søkt å bestyrke sin posisjon i samfunnet, 

gjennom å tilslutte seg etterkommerne til Sigurd Jorsalfare. Den andre politiske fraksjon som 

vokste frem, la sin lit til Harald Gille23 og hans etterkommere, påpeker Lunden. Dette var 

hovedlinjen, som om skillene mellom alliansene tidvis kunne være porøse. I den tidlige fasen, 

eksisterte det ingen klare geografiske maktbaser, men Lunden påpeker likevel hvordan 

Magnus Blinde24, som ble stygt lemlestet av Harald Gilles menn, hadde hovedtyngden av sin 

maktbase i Trøndelag. Etter Magnus Blindes katastrofale nederlag25 i 1135, under 

                                                           
22 Lunden, 1976, s.34. 
23 Som påstod at han var sønn av Magnus Berrføtt, og derved også halvbroren til Sigurd Jorsalfare. Begikk 
jernbyrd for å bevise at han snakket sant. 
24 Sønn av Sigurd Jorsalfare. 
25 Riktignok vant Magnus Sigurdsson og hans krigere, et slag mot Harald Gilles og hans menn i Båhuslen i 1134. 
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tilfangetagelsen og lemlestelsen i Bergen, og fall26 mot Harald Gilles sønner Inge Krokrygg 

og Sigurd Munn i 1139, knakk Sigurd Jorsalfares ætte- og dominanslinje sammen.27   

Stormennene hadde nå lite annet valg, om de ville fortsette i opposisjon, enn å alliere seg med 

Harald Gilles sønner Øystein Haraldsson og Sigurd Munn, med maktbase i Trøndelag.28 En 

annen flokk gikk i alliansenettverk med Inge Krokrygg, som hadde sin maktbase i Viken og 

deler av Vestlandet. Innen Inge-partiet, stod i 1161 lendmannen Erling Skakke frem som den 

sterke mann, etter at både Inge selv og hans betrodde medarbeider Gregorius Dagsson, var falt. 

I kraft av sin fem år gamle sønn Magnus, så Erling Skakke en gylden mulighet ved å få kronet 

sønnen til datteren av Sigurd Jorsalfare. Kåre Lunden hevder at Erling Skakke gjennom dette 

søkte å forene den nyere Inge-flokken, med de tradisjonelt orienterte aktørene som ennå gav 

sin tilslutning til etterkommere av Sigurd Jorsalfare. På bakgrunn av dette, ble 

lendmannssønnen Magnus kronet til regent i 1161, med kirkelig legitimering. Det var dette 

alliansenettverket som, legemliggjort gjennom Magnus som nå var blitt 21 år gammel, hans 

tilårskomne far Erling jarl og erkebiskop Øystein, som ble Sverres antagonister da han krevet 

tronen i 1177.29  

Historiker Kåre Lunden, fremhever i sin drøfting av Sverre Sigurdsson (1151-1202) sin vei til 

makten og hans regenstid, Sverres pragmatisme som maktpolitiker. Ut ifra hva den enkelte 

situasjon krevet, rent taktisk, skal Sverre ha besmykket seg med de politiske ideer og 

rettsforestillinger som var gavnlige. Var han virkelig så omskiftelig? Lunden trekker frem at 

Sverre hadde tre hovedmotstandere, og det var i de ulike møtene med disse, at Sverres 

pragmatisme skal ha vist seg. Sverre skal da, ifølge Lunden, ha hatt flere ulike 

kongeideologier å ta i bruk som maktpolitiker. Sverre bidrag til utviklingen av rettssystem og 

statsapparat, skal derfor ha fremtrådt som tvetydig.30 I striden om embetet som Norgesveldets 

konge med Erling Skakkes sønn Magnus Erlingsson, skal Sverre ha aktivert den tradisjonelle 

rettsforestillingen om kongssønnenes likerett. Ved å anvende denne loven, skal Sverre ifølge 

Lunden, ha bremset utviklingen av et enhetlig og konsolidert statsapparat. Rettsdoktrinen om 

kongssønnenes likerett, la til rette for ulike samkongedømmer med flere sideordnede 

statsapparater innenfor landets grenser. Under de tidligere samkongedømmene en hadde hatt i 

seks perioder mellom 1045 og 1157, var de ulike statsapparatenes oppgavefordeling ifølge 

                                                           
26 I allianse med Sigurd Slembe, som hadde myrdet Harald Gille. 
27 Lunden, 1976, s.34. 
28 Lunden, 1976, s.34. 
29 Lunden, 1976, s.35. 
30 Lunden, Kåre, s.132. 
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Lunden, spredt ut under de ulike kongenes herrevelde. Kongens håndgangne menn, 

elitesoldatene i hirden og inntektene fra de respektive landsdelenes oppebørselsapparat, ble 

fordelt mellom de angjeldende kongene.31 Når det gjaldt relasjonen mellom konge og kirke, 

pekte derimot Sverres posisjon i retning av et mer enhetlig statsapparat. Ved å ta i hevd den 

gamle germanske sedvanerett som oppstod etter folkevandringstiden etter Vestromerrikets 

kollaps, om kongens rett til å styre over kirken, ble det samlet en betydelig maktøkning på 

kongens hender. Da kirken på 1000-tallet hadde relativt beskjedne inntekter, og var i en viss 

forstand et redskap for konge og stormenn, trengte kirken kongens beskyttelse og materielle 

hjelp. På 1100-tallet hadde kirken derimot blitt en langt mer selvstendig maktfaktor i riket, 

med store inntekter fra tienden og fra sine etterhvert betydelige landeiendommer. Videre 

spilte opprettelsen av erkesetet i Nidaros i 1152/53, en betydelig rolle for å styrke kirkens 

posisjon som en selvstendig maktfaktor, både administrativt med inndelingen av erkebiskoper 

med kontroll over sine respektive landsdeler, materielt og symbolsk. Når Sverre som konge 

gikk i en åpen konflikt med kirkens frihetskrav fra kongens overformynderi, og havnet i strid 

med paven i Roma, foretok han likevel en dristig maktpolitisk manøver.32 

Et annet sentralt aspekt ved kong Sverres ideologiske fortolkning av kongedømmets 

rettigheter og plikter, var hans signifikante brudd med enhver form for absolutistisk ide om 

kongedømmets makt. Isteden praktiserte han den gammelgermanske forståelsen av kongens 

rolle i samfunnet. Her fremhever Kåre Lunden aspektene med at kongen var underordnet 

retten, som da de facto innebar den høyeste myndighet. Det var videre bondesamfunnets ulike 

tingrettsordninger, som skulle avgjøre de juridiske strukturene. Det var med andre ord en 

begrenset og lovregulert kongemakt, som var sentral i Sverres fortolkning av kongemakten.33 

Kongen stod altså, ut fra et slikt perspektiv, i et tett samvirke med allmuen. Uten en viss 

folkeyndest, kunne det derfor bli meget vanskelig å regjere folket. Kongens rolle var 

begrenset, både i lys av et forholdsvis beskjedent statsapparat og i sett i forhold til sedvane, 

normer og rettsoppfatning. 

Historiker Knut Helle, fremhever i sitt verk Norge blir en stat, hvordan høymiddelalderen fra 

1130-tallet og fremover, bar preg av betydelig vekst i offentlig organisasjon og myndighet. 

Både kongedømme og kirke, befester sin dominans over et stadig større geopolitisk område. 

Kirken får sin riksorganisasjon, ved opprettelsen av erkesetet i Nidaros i 1152/53. Fremover i 

                                                           
31 Lunden, Kåre, s.133. 
32 Lunden, Kåre, s.134. 
33 Lunden, Kåre, s.135. 
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perioden, fremhever Helle fremveksten av et reelt rikskongedømme. I tett samvirke med den 

kongelige embetsforvaltning, trer det frem et landsomfattende regjeringsapparat i 

rikssamlingens siste fase34, men hvor stabilt var nå egentlig dette styringsapparatet? I 

borgerkrigstiden fra 1130 til 1240, har det vært en rekke faser med kaos, usikkerhet, 

stridigheter og ødeleggelser.  

Historiker Steinar Imsen vektlegger hvordan det norske rikets historie kan kobles til et større 

europeisk mønster med oppgang og fall, hvor tiårene rundt 1300 kan klassifiseres som et 

høydepunkt. Kirkens historie fortegner seg på en noe uensartet måte. Tidsrommet fra 

opprettelsen av erkesetet på Nidaros i 1152-53, og frem til ca. 1220, preges ifølge Imsen av en 

betydelig vekst i autonomi og maktinnflytelse. Et midlertidig brudd med dette mønsteret 

forekom under kong Sverre i 1180-90-årene. Imsen fremhever hvordan erkebiskop Øystein 

Erlendsson sin embetstid fra 1161-88, var en betydelig oppgangstid for kirken. Både innenfor 

politikk, samfunnsliv og kultur, fikk kirken da et signifikant nedslagsfelt.35 

Middelalderhistoriker Sverre Bagge løfter frem hvordan kirkeutviklingen etter opprettelsen av 

erkesetet på Nidaros i 1152-53, utgjør en parallell til kongemaktens transformasjon til del av 

et statsapparat i høymiddelalderen. Fra en ambulerende konge med stormenn innsatt til å 

bestyre de ulike geografiske domenene, under et lite utviklet statsapparat, til en betydelig 

sentralisering av makten og en bestyrkelse av kongens opphøyde posisjon, med andre ord. I 

denne omfattende prosessen, ble kirken mønsterdannende, etter at den ble en mer selvstendig 

maktfaktor i riket. Nidaroskirken hadde allerede innlemmet merparten av de norrøne 

områdene under sin dominans, da kongemakten under Sverre Sigurdsson og hans etterfølgere 

kom i gang med den geopolitiske og ideologiske konstruksjonen av sitt Norgesvelde. Bagge 

fremhever hvordan det norske monarkiet i 1150-årene, fortsatt ikke besatte suveren dominans 

over det som kom til å bli fastlands-Norge. Både kirke og kongemakt kom til å bidra til 

fremveksten av nasjonen Norge, som en mer stabil og kontrollert enhet. Kirkeutviklingen 

hadde i likhet med statsutviklingen koblinger til etableringen av et mer enhetlig og mindre 

personlig embets og organisasjonsmessig apparat. Fremveksten av strukturer for styring, 

formalisert lovgivning og kommunikasjon, konstruksjonen av en organisatorisk enhet, 

kontroll med egne materielle ressurser, samt påvirkningene på storsamfunnet, er alle sentrale 

elementer i dette bildet. Imsen peker på at det fra opprettelsen av erkesetet, ble en sentral 

oppgave for erkebiskopene i Nidaros å sette igjennom den gregorianske reformen og å 

                                                           
34 Helle, Knut, s.27. 
35 Imsen (red.), Ecclesia Nidrosiensis, s.17, 2003. 
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arkitektonisk få på plass en fullverdig provinskirke i de tradisjonelt norrøne territoriene. 

Kirkens representanter ønsket seg, og kom til å kreve, en mindre underkastet rolle i forhold til 

kongemakten. Kirken fikk igjennom en betydelig frihet, libertas ecclesiæ, og kongen måtte 

forholde seg til erkebiskopen, som i perioder kan sies å ha vært Norges nest mektigste person. 

Imsen hevder at kirken mentalitetsmessig, hadde mer tilstedeværelse i menneskenes 

hverdagsliv, enn det kongemakten hadde. Kirkeledelsen skulle bidra til å sette i scene 

kristningen av samfunnet, hvor aktørenes tanke, emosjons og handlingsregister ble påvirket i 

varierende grad.36  

Dette kan kobles til den ideologisering som skjer med tilknytning til det nyopprettede 

erkesetet i Nidaros, gjennom produksjonen av en rekke bøker med historisk, politisk, religiøst 

og moralsk innhold. Kirkeledelsen tok i bruk munkevesenet, som kulturelle og 

skriftproduserende sentre. Det gjaldt ikke kun å legitimere de rådende maktforhold i 

samfunnet, med også å bidra til en ytterligere bestyrkelse av kirkens makt i samfunnet. Dette 

betyr selvsagt ikke at det ikke forelå redelige og seriøse forsøk på å skrive ned Norges historie 

for etterslekten. Det var på mange vis en blanding av det vi i dag ville kalle 

forskningsorienterte historiske nedtegnelser, med tidvis ideologiske fordreininger, teologiske 

perspektiver, moralske fortolkninger og politiske legitimeringer. I denne oppgaven vil fokuset 

ligge på kildene brukt som levninger, med ulike representasjoner og posisjoneringer av 

sentrale aktører. 

Historikeren Jon Vidar Sigurdsson, betoner at kongen var posisjonert i et guddommelig 

innstiftet embete. I selve embetsmandatet, som en guddommelig innstiftet institusjon ifølge 

herskerideologien, hadde kongen plikt til å være rettvis og fremme freden i riket. Videre 

skulle kongen besitte ydmykhet og lydighet overfor den guddom som stod over ham i det 

ideologiske makthierarkiet. Idealet om rex iustus ble ifølge Sigurdsson, hentet fra det gamle 

testamentet, med basis i Guds utvalgte og rituelt salvede.37 Både historikere som Bagge og 

Gunnes, har påpekt at kongens rolle etter innsettelsesseremonien og salvingen, da kan 

betegnes som en jordisk Kristus.38 En slik innsettelsesseremoni iverksettes ikke før med 

Magnus Erlingsson i 1163 eller 1164. Først da får vi, ifølge Sigurdsson, en formalisert og 

strukturert kroning av kongen som en Guds salvede, innsatt i sitt embete av Guds nåde.39 Kan 

                                                           
36 Imsen (red.), 2003, Bagge s.47. 
37 Sigurdsson, 2003, s.47 
38 Gunnes, 1971, Breengaard, 1982 & Bagge, 1987 ref. i Sigurdsson, 2003. 
39 Sigurdsson, 2008, s.139 
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det likevel tenkes at det forekom et ritualisert element av salving, med referanse til det gamle 

testamentets kroningseder, også med innsettelsen av Håkon Adalsteinsfostre? 

Middelalderhistoriker Sverre Bagge fremhever et skille mellom to historiografiske tradisjoner 

i sin diskusjon av Snorres Heimskringla, den klerikale og den aristokratiske. Denne 

Europeiske tradisjon har også sin forankring i den eldre nordiske historiografien, hvor 

fremstillingen av kongene og andre stormenn har en særskilt sentralitet. Bagge gjør også et 

poeng av skillet mellom populære og lærde diskurser og tekster. Den lærde diskurs og de 

tilhørende tekstlige konstrukter, er påvirket av det latinske språket og knyttet opp til 

presteskapet og deres praksis. Den populære stilen og diskursen som kan spores i en rekke 

tekster, speiler lokale tradisjoner og er det medium hvor lekmenn og forfatterne av den 

klassiske sagalitteraturen, fant sin klangbunn. I historiografien er det den lærde elites 

konstrukter og perspektiver, som tenderer i retning av en prestelig og religiøs grunnanskuelse. 

Bagge gjør her en kobling til det større Europeiske bildet, og de bredere idestrømninger av 

klerikal historiografi. Den populære tradisjonen på sin side, har visse likheter med den 

Europeiske aristokratiske historiografien, men besitter også en rekke særpreg. Siden de 

aristokratiske komponentene i fortellingen er mindre fremhevet, foreslår Bagge at termen 

sekulær er mer passende enn aristokratisk.40   

Sverre Bagge er tydelig på at alle tre verkene, Tjodrek munks Soga um dei gamle Norske 

kongane41, Historia Norvegiae og Ågrip af Noregs konunga sogum, er skrevet fra et klerikalt 

eller teologisk-prestelig perspektiv. Videre påpeker han at miljøet som Historia Norvegia 

vokste frem i er ukjent, mens de to andre kildene vokste frem knyttet til miljøet ved erkesetet i 

Nidaros. Bagge argumenterer her for sitt standpunkt, gjennom å vektlegge at denne teologisk 

pregede fortolkningsoptikk på norgeshistorien, skinner igjennom både i verkenes ideologi, 

hvor kongene bekles med karakteristikker fra det Augustinske skjemaet med rex iustus og rex 

iniquus, den urettferdige konge. Deretter fremhever Bagge den tendens i verkene, hvor 

forfatteren appellerer til Guds aktive inngripen i historiens utvikling. Tendensen i retning av 

moralisering med historiens gang, trekkes også inn som et argument for denne 

fortolkningsposisjonen. Ågrip har visse trekk som har likhetspunkter med den senere 

klassiske sagalitteraturen, mens de andre to latinske verkene bærer en noe annen agenda med 

fortellingen. Istedenfor kraftfulle og sterke detaljer av dramatiske hendelser i norgeshistorien, 

er motivet heller å avdekke en moralsk og religiøs betydning for de ulike hendelsene. Det er 

                                                           
40 Bagge, 1991, s.14-15. 
41 På latin, som Bagge anvender her, Theodoricus Monachus’s Historia de antiquitate norwagiensium. 
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selve den teologiske fortolkningen av historien som står i høysetet, ikke konstruksjonen av 

fortelling i seg selv. Videre påtar seg forfatterne av verkene en fremtredende rolle og er sterkt 

tilstede i fremstillingen av tekstene med sine egne fortolkninger.42  

Primærkildene for denne oppgaven, Historia Norvegiae fra ca.1160, Tjodreks munks Soga um 

dei gamle norske kongane fra ca.1180 og Ågrip fra ca.1190, vil anvendes og fortolkes som 

levninger og ikke som realhistorie. Jeg ønsker å se på et geistlig perspektivs syn på den norske 

kongerekken, slik den fremtrer i disse kildene fra annen halvdel av 1100-tallet.  

Her hevder historikerne Lars Boje Mortensen og Mundal at Historia Norvegiae skiller seg ut 

med en betydelig militaristisk etikk.43 Dette står i motsetning til den moralisering knyttet til de 

ulike historiske hendelser, som en finner hos Tjodrek munk i Soga um dei gamle norske 

kongane. Et annet skille er at Historia Norvegiae etter all sannsynlighet ikke kan knyttes 

direkte til erkesetet på Nidaros og det geistlige miljøet som vokste frem der. Ågrip derimot, 

kan i likhet med Soga um dei gamle norske kongane, knyttet til Nidarosmiljøet og den 

geistlige elites syn på historien.  

Historiker Anne Holtsmark fremhever i kulturhistorisk leksikon bind 6, hvordan Historia 

Norvegiae44 er en Norgesbeskrivelse45 og en krønike, som tar for seg kongerekken, og som 

ble funnet av den kjente norske historikeren P.A. Munch på en reise i Skottland i 1849. Boken 

ble utgitt, det vil si den bevarte delen som strekker seg frem til Olav Haraldssons felttog mot 

London og hans forberedelse til å reise tilbake til Norge, første gang i 1850. En senere rettet 

utgave ble utgitt av Gustav Storm i Monumenta historica Norvegiæ i 1880. Etter en rekke 

geografiske beskrivelser og betraktninger knyttet opp til Norgesveldet, fokuserer den ukjente 

forfatteren på ynglingeætten. Ifølge Holtsmark følger Historia Norvegiaes forfatter her den 

samme narrative strukturelle tradisjon som Ari Frodi i Islendigabok og Ynglingatal. Ved 

Harald Hårfagres tid skjer det et skifte i teksten, ved at skildringene blir noe mer detaljerte. 

Allerede i forordet hevdet forfatteren at han ønsket å legge en særskilt vekt på 

kristendommens innførelse i riket. De første kristne regentene Håkon den gode og Olav 

Tryggvasson får som en følge av denne tekstlige sentrering, en langt fyldigere omtale. Av 

skrifter som Historia Norvegiaes forfatter har benyttet seg av nevnes følgende: Adam av 

                                                           
42 Bagge, 1991, s.16. 
43 Mortensen & Mundal, 2003, s.371. 
44 Kan også betegnes som Historia Norvegiæ eller Norwegiæ, men for ordens og stringensens skyld, har jeg 
valgt å anvende den mest vanlige benevnelsen Historia Norvegiae gjennom oppgaven. 
45 Det er å finne en rekke geografiske skildringer i Historia Norvegiae, men det ligger utenfor oppgavens 
mandat å gå inn på dette. 



22 
 

Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, skrifter av Honorius Augustodunensis 

og Solinus, muligens den tapte Opplandssaga som tok for seg de eldste kongene, ifølge 

Holtsmark har han etter overveiende sannsynlighet også hatt innsikter i ynglingenes ættetavle 

og Sæmund Frodes nå tapte latinske verk, samt den engelske kongekrøniken inntatt i Liber de 

legibus Angliæ som ble nedtegnet i Roger av Hovedens krønike.46   

Både Tjodrek munk, forfatter av Soga um dei gamle norske kongane, og erkebiskop Øystein, 

har oppholdt seg i og hatt kontakter med klosteret Sankt Victor i Paris. Dette lærdomssete og 

augustinerkommunitet, ble anlagt ca.1110 i kraft av Vilhelm av Champeaux. Senteret knyttet 

seg ikke kun til åndelig virksomhet, men ble et sete for tidens lærde og etablerte seg som en 

skole med internasjonalt ry. Historiker Hans Bekker-Nielsen fremhever i sin artikkel i 

Kulturhistorisk leksikon, bind 20, hvordan det ble etablert et kontaktnettverk mellom nordiske 

kirkemenn og viktorinerne, noe som brakte religiøse idealer fra Paris til Nordens lærde elite. 

Især fra siste halvdel av 1100-tallet og frem til begynnelsen av 1200-tallet, hadde disse 

kontaktnettverkene en stor betydning for fremveksten av en åndelig og lærd diskurs. Ifølge 

Bekker-Nielsen var det tallrike studenter som reiste fra Norden til Sankt Viktor-klosteret. 

Kirkepolitisk, især med betydning for ærkebispeembetet, har denne kontakten manifestert seg 

i betydelig grad. Hugo av Sankt Victor, som døde i 1141, var i en årrekke læresetets leder, og 

en betydningsfull skikkelse i samtidens bibelstudium, samt homiliebøker og pedagogiske 

grunnsyn. Theodoricus Monachus var selv en viktoriner, og omtalte Hugo med stor 

ærbødighet og tillit.47 

Dersom vi går til kulturhistorisk leksikon for Nordisk middelalder48, første bind, finner vi en 

omtale av Ågrip fra historiker Torfinn Tobiassen som er interessant for denne oppgavens 

problemstilling. Ågrip er kun overlevert gjennom et islandsk pergament. Videre er det 

overleverte pergamentet en avskrift fra 1200-tallet, av det eldre originaldokumentet som har 

gått tapt.49 Med andre ord har en ingen garanti for at denne avskriften i ett og alt er helt 

identisk med det originale manuskriptet. Slik verket har overlevd frem til i dag, består det av 

en knapp, kronologisk oversikt over de ulike, primært norske, regentene fra Harald Hårfagre 

til henimot 1150-tallet. Torfinn Tobiassen, hevder videre at dette originalmanuskriptet etter 

overveiende sannsynlighet, ha innbefattet perioden fra Halvdan Svarte og frem til 1177. Ågrip 

antas å være ført i pennen under kong Sverres herrevelde, på 1190-tallet. Videre hevdes det i 

                                                           
46 Anne Holtsmark, 1961, s.585-586. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind VI.  
47 Hans Bekker-Nielsen, 1976, s.61-62. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind XX.  
48 Torfinn Tobiassen, 1956. Kulturhistorisk leksikon for Nordisk middelalder, Bind I. 
49 Torfinn Tobiassen, 1956, s.60. Kulturhistorisk leksikon for Nordisk middelalder, Bind I. 
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kulturhistorisk leksikon, at verket er forfattet i Trøndelag med tilknytning til erkesetet i 

Nidaros. Forfatteren har vært norsk, men vi kjenner ikke opphavspersonen. Selve 

kildegrunnlaget for Ågrip, har det hersket en del ulike meninger om. Det er en viss konsensus 

om at Ågrips forfatter i konstruksjonen av sin kongesaga, har bygget på noen få skriftlige 

kilder. Videre har forfatteren benyttet seg av en muntlig tradisjon.  

Av skriftlige kilder er det klart at det gjelder Theodricus Monachus Historia de antiquitate 

regum Norwagiensium, om vi skal benytte oss av den latinske terminologien, på norsk Soga 

um dei gamle norske kongane, av Tjodrek munk. Videre er det å finne en serie med paralleller 

mellom Ågrip og Historia Norvegiae. Det hevdes også at på en rekke punkter er likheten 

såpass omfattende, at en kan regne med en sammenheng mellom disse to kildene. Det 

sannsynliggjøres at årsaken til dette, er å spore tilbake til en kilde som både Ågrip og Historia 

Norvegia har bygget på. Denne eldre latinske kilden har så gått tapt. Et tredje moment som 

bringes inn, er at Ågrips forfatter har tatt i bruk en særskilt kilde i Håkon den Godes saga. 

Videre har den norske muntlige tradisjonen, med en viss sentrering knyttet til den trønderske 

region, brakt viktige impulser til konstruksjonen av Ågrip.50    

Videre nevnes det at Ågrip af Noregs konunga sogum, har vært anvendt som kilde for 

produsentene av Fagrskinna og Heimskringla. Ågrips forfatter har en sentrering knyttet til 

lovgivning og han strukturerer sin tidsregning med en tydelig nøysomhet. Forfatterens 

fedrelandskjærlighet skinner igjennom, blant annet ved at han tar parti for nordmennene og 

deres respektive regenter. Denne nasjonale autoritative tendens og bestrebelsene på den 

kronologiske nøyaktighet, settes inn i et større mønster blant samtidige historieskrivere på 

Island, i Norge og i Europa generelt.51 Det hevdes videre av Tobiassen at mens Tjodrek munk 

har hatt en fortolkningsoptikk i samklang med en helt religiøs-kirkelig historieoppfatning, er 

Ågrips forfatter preget av en betydelig verdslig tendens. Det er mulig å befeste at en gjennom 

Ågrip trer inn i en periode med et mer verdslig historiesyn. Dette kobles til borgerkrigene 

under samtiden, hvor realpolitisk strid kunne råde grunnen fremfor rent religiøse anskuelser.  

Denne verdslige tendens i historiesynet, skal ifølge historiker Halvdan Koht ha fått en mer 

gjennomført form gjennom Heimskringlas fokus på kongedømme kontra aristokrati. Ifølge 

Halvdan Koht og F. Jonsson, var Ågrips forfatter vennlig innstilt til kong Sverre, og de hevder 

videre at det er mulig å sannsynliggjøre at nedtegnelsen av denne kongesagaen kan ha skjedd 

                                                           
50 Torfinn Tobiassen, 1956, s.60. Kulturhistorisk leksikon for Nordisk middelalder, Bind I. 
51 Torfinn Tobiassen, 1956, s.60 f. Kulturhistorisk leksikon for Nordisk middelalder, Bind I. 
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på kongens oppfordring. Historikere som Paasche og Indrebø, har på sin sine hevdet at 

beretningen om Harald Gilles sønner har vært anvendt for å bestyrke denne tesen. Sverres far, 

Sigurd Munn, betegnes som en heftig og voldsom person, ofstopamadr, og det samme gjelder 

broren Eystein. Inge Krokrygg på sin side, gis meget flatterende karakteristikker, i samråd 

med tendensen i beskrivelsene av de gode rex iustus-kongene. Disse trekkene har vært lagt til 

grunn for å hevde at Ågrips forfatter har vært i besittelse av en kritisk holdning til kong 

Sverre.52 

Erik Gunnes trekker inn et større Europeisk bilde med en svak sentralmakt, privatisering og 

salg av en del offentlige embeter og en kirke som ble formyndet av kongen. Etter en periode 

med forfall i munkevesenet53, fremtrådte det en reaksjon på disse forhold, i særdeleshet dreide 

det seg om en fromhets- og inderlighetsbevegelse, anført av de nye munke- og 

nonnefellesskapene hos cistercienserne og augustinerne. I kjølvannet av de moralske reformer, 

kom det på 1000-tallet også krav om økt selvstendighet for kirkemakten. De europeiske 

reformene innen kirken kan særlig knyttes til pave Gregor VII, som besatte paveemebetet fra 

1073-85. Gjennom den gregorianske reformbevegelse, ble kirkens økning i makt og 

innflytelse, både allment i samfunnet og i relasjon til kongemakten, betydelig styrket. Den 

kirkelige autonomi, hvor frigjøringen ble satt i scene med slagordet libertas eccelsiae som en 

ledestjerne, kom til å vise seg vellykket på mange områder. Erik Gunnes trekker frem to 

aspekter som stod sentralt i denne utviklingen. Kravet om lokal selvråderett, mer spesifikt 

gjennom et ønske om å forrette egne bispevalg, uten kongelig innblanding i kirkens indre 

anliggender, og kravet om prestetilsetting under kirkelig kontroll. Det andre aspektet som 

Gunnes trekker frem, er et mentalitetsmessig skifte hvor pavene ble seg bevisst deres 

myndighet og autoritet som kristenhetens øverste ledere og suverene befalere.54 Fremveksten 

av nye styringsorganer, som den romerske kurie som ble internasjonalt orientert, var en del av 

utviklingen av et omfattende byråkratisk pavelig styringsapparat. Den romerske kurie 

etablerte et omfattende kontaktnett, og sendte ut sendebud til mange av de lokale kirkene. 

Disse utsendingene, kjent som legater, holdt oppsyn med at de romerske direktiver ble 

aktivert på lokalplanet. En rekke lokalkirker følte seg overformyndet i kirkelige saker av 

verdslige stormenn eller embetsmenn, og de kunne da kontakte kurien og gjennom 

vedkommende levert en klagesak til pavestolen. Det kom til konflikter mellom den 

fremvoksende pavemakt og kongemakten i flere europeiske land, kjent som investiturstriden. 

                                                           
52 Torfinn Tobiassen, 1956, s.61. Kulturhistorisk leksikon for Nordisk middelalder, bind I.  
53 Klosteret i Cluny, opprettet i år 910, kan her sies å være en milepel i den moralske reformbevegelse. 
54 Gunnes, 1996, s.52. 
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Stridens kjerne dreide seg om hvem som skulle velge og innsette biskopene.55 Den Tysk-

Romerske keiser ønsket kontroll med sine kirkelige ombudsmenn, i konflikter med en mektig 

adel, kjent under det såkalte rikskirkesystemet.56  

Ifølge Sverre Bagge vil en fortolkning av kildene fra erkesetets første tid, peke i retning av et 

omfattende reformprogram. Dette reformprogrammet tok sikte på å dominere og organisere 

alle sider ved samfunnslivet og alle aspekter ved borgernes gjøren og laden. Dette inkluderte 

alt fra bispevalg, prestens antrekk i embetes medfør, tronfølge og ekteskapsrett, domfellelse i 

drapssaker, syndsforlatelse, bot og skriftemål, til atferd i kirkerommet. Bagge betoner at 

samtiden kunne anse disse praksiser og kontrollen med dem, som et forsøk på å harmonisere 

disse med Guds vilje og plan med menneskeheten. Han fremhever også andre mulige motiver, 

som pengebegjær, eiendomsbesittelse, makt, samt historiker Jens Arup Seip som betonet 

samvittigheten i dette. Geistligheten vokste frem som en ressurssterk og etter hvert mektig 

gruppe. Med til dette bildet hører også at kirken utover i høy- og senmiddelalderen kom til å 

bli landets mektigste jordbesitter. En kan hevde, med Bagge, at geistligheten gikk i den 

åndelige striden for å bestyrke sine egne interesser som sosiokulturell gruppering og stand. 

Bagge trekker også inn det ideologiske aspektet, hvor det religiøse verdensbildet, 

menneskesynet, etikken og klassifikasjonsapparatet må ha vært så gjennomsyret i både 

mentalitet og samfunnsliv, at det ikke kunne være tale om noe skalkeskjul for rene 

maktinteresser.57 

Bagge foretar en kobling mellom den norrøne og den kristne religionsform, hvor 

fellesnevneren er religionen som et verktøy og et fundament for den politiske maktutøvelse. 

Høvdingene hevdet seg nedstammet fra de norrøne gudene, eller at de på annen måte stor 

gudene nær, og de hadde også en sentral rolle som rituelle ledere under blotene. Videre var 

blotene og gildene kostbare affærer, slik at høvdingen fikk anledning til å fremvise sin makt 

og sine materielle ressurser. Ved innføringen av kristendommen, skjedde det her ifølge Bagge 

et skifte. Det kristne presteskapet var profesjonelt, byråkratisk, i en viss forstand også mere 

upersonlige og styrende etter abstrakte lovprinsipper, og de måtte bemektiges materielt av de 

                                                           
55 Gunnes trekker inn den tysk-romerske keisers konflikter med en mer selvstendig og uregjerlig kirkemakt. 
Under rikskirkesystemet på 900-tallet hadde keiseren trengt en fast kontroll med sine kirkelige embetsmenn. 
Især var lojale kirkelige embetsmenn, som også ble involvert i en rekke verdslige saker, viktige å ha under 
stridigheter med adelen. Keiseren kunne også i betydelig grad sette sin vilje igjennom overfor en svak 
pavemakt. Da dette var i ferd med å skifte, kom det til en åpen konflikt mellom partene. Keiseren hadde 
tradisjonelt vært pavens beskytter og herre ifølge Gunnes (s.53). Pave Gregor VII ønsket å reversere rollene.   
56 Gunnes, 1996, s.53. 
57 Imsen (red.), 2003, Bagge, s.68. 
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troende selv. Som en motytelse til dette, fikk de troende del i kirkens åndelige skatter, som 

frelsen, sakramentene og det evige liv. I tillegg kunne de motta overnaturlig hjelp til sine 

sorger og tyngsler i det jordiske liv. Dersom vi utgår fra at folket i relativt betydelig grad 

faktisk trodde på kirkens påstander, kan en med Bagge hevde at det oppstod en resiprositet 

hvor kirken besatte et nær sagt uendelig overskudd av åndelige skatter. Bagge fremhever også 

hvordan kirken fikk inn store inntekter ved å monopolisere en rekke sentrale og 

prestisjegivende rituelle handlinger og skikker. Kirkeinstitusjonen fikk overført betydelige 

materielle ressurser i form av gaver, ved å forrette dåp, ekteskap, begravelse, sjelemesser, 

proventkjøp og annet. Kristendommens rituelle aspekt, og forankringen i dens myter, var kun 

et aspekt ved denne religionsformen. En detaljert utformet lære, med klare dogmer og teser, 

omfattende moralske anvisninger og krav, og ikke minst bestyrelsen av en byråkratisk og 

hierarkisk organisasjon som etter sin etablering av dominans i riket, kom til å utgjøre et 

mektig styringsapparat. Bagge betoner hvordan dette styringsapparatet var blitt konstruert og 

bestyrket i tidsperioden frem til byggingen av erkesetet på Nidaros. I tiden etter dette, fra 

1153, fortsatte kirken å ekspandere og befeste sitt kulturelle hegemoni. Bagge fremhever 

hvordan det kunne være meget attraktivt for en konge, å få del i et slikt omfattende og 

komplekst styringsapparat. En konge som ville subjektgjøre sin befolkning, til lydig tjeneste 

og underdanighet, kunne ved å få kontroll over det kirkelige styringsapparat, få en mektig 

alliert. Dette kunne det være problematisk å effektuere i praksis. Kirken hevdet at geistlige var 

lekfolks hyrder og hevdet sin rett til ugyldiggjøre embetsinnsettelser tuftet på et verdslig 

mandat.58 Kongen kunne med andre ord anvende det kirkelige maktdomene, både ideologisk, 

etisk og politisk, samt ta i bruk det etter hvert nokså omfattende styringsapparatet som kirken 

fikk til sin disposisjon. Geistligheten kunne ha sine preferanser hva angikk de ulike kongene, 

og det var ikke gitt at den aktuelle regent hadde innflytelse og gode nok nettverk til å bruke 

kirkeorganisasjonen til egen vinning og fordel. 

Sverre Bagge nevner også historiker Halvdan Koht, og hans teori om at kriken kunne vokse i 

makt og innflytelse, og at dette kunne være til gavn for veksten i statsapparatet mer allment. Å 

kunne ha innflytelse på kirkens etter hvert omfattende byråkratiske apparat, i en tid preget av 

et nokså beskjedent utbygget sentralmaktsapparat, må ha fortonet seg som svært attraktivt for 

en fremadstormende regent. Et samarbeid med kirken kom ikke uten omkostninger for den 

aktuelle konge. Bagge tydeliggjør i den forbindelse, hvordan kongedømmet i tidlig 

middelalder, fortsatt manglet de midler og redskaper vi forbinder med et godt utbygget og 
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innflytelsesrikt sentralmaktsapparat. Kongen måtte bygge allianser, både nedenfra med 

bønder og ovenfra med kirkens ideologiske apparat, ved å inngå i ulike nettverk tuftet på 

vennskap med tilhørende gjensidige forpliktelser. Riktignok vokste det gradvis frem mere 

upersonlige sosiale bånd, knyttet til maktutøvelsen, men dette var en langsom og omskiftelig 

prosess. Når maktbasen var såpass ustabil, ble det viktig for kongen å skape en allianse med 

kirken. Bagge underbygger dette ved å vise til den kongsideologi som utkrystalliserte seg 

under Magnus Erlingssons (1156-1184) privilegiebrev til kirken. Her måtte barnekongen, 

under tiden hvor hans far Erling Skakke var formynderregent, gjøre betydelige innrømmelser 

overfor kirken. Privilegiebrevet betonet kongsembetets underkastelse for guddommen og 

kirkeinstitusjonen. Sammen med dette, ble kongsembetets makt over befolkningen i riket 

betydelig styrket. Ifølge denne kongeideologien, preget som den er av en rex iustus tankegang, 

er kongen Guds representant i de jordiske affærer, og dermed knyttet en kongeembetet enda 

tettere opp til en guddommelig sosiokulturell orden og et makthierarki sanksjonert av en 

religiøs ideologi. Denne mentaliteten manifesterte seg i betydelig grad, under den kronings- 

og salvingsseremoni som både symbolsk og realpolitisk løftet Magnus Erlingsson opp over 

stormenn og rivaliserende tronpretendenter, som Guds foretrukne i embetet. Bagge viser 

hvordan kroningen og innsettelsen av Magnus Erlingsson i 1163, gikk Magnus påstand om 

rett til tronen kun gjennom moren Kristin, som var datter til Sigurd Jorsalfare. Siden en kun 

regnet kongsrett via den mannlige ættelinje, og faren Erling kun var en stormann, hadde 

Magnus et betydelig legitimeringsproblem. Dersom en tar utgangspunkt i en datering av 

privilegiebrevet til 1170, kan en ifølge Bagge fortolke lensunderkastelsen som et pressmiddel 

mot danekongen Valdemar, som hadde lyktes med å undertvinge Erling Skakkes dominans 

over Viken. Det nettverk av allianser og posisjoner, som bidro til fremveksten av 

troninnsettelsen av Magnus Erlingsson som norsk konge, er særlig preget av to aktører. Det 

dreier seg om erkebiskop Øystein Erlendsson og Erling Skakke, som samarbeidet for å få på 

plass et kongelig og kirkelig styringsapparat til gavn for begge institusjonene.59  

Opprettelsen av erkesetet i Nidaros i 1152-53. 

Først med opprettelsen av erkesetet på Nidaros i 1152/53, vil mange hevde at en rendyrket og 

formalisert rex iustus kongeideologi får sitt institusjonelle ramme verk, og med det sin 

formaliserte form. Historikerne Lars Boje Mortensen og Else Mundal argumenterer for at 

etableringen av erkesetet i Nidaros, innledet en intensiv og produktiv periode for 

skriftkulturen. Dette kobler de både til den latinske renessansen på 1100-tallet, med bånd til 
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resten av det kristne Europa, og til produksjonen av en mengde litterære tekster hvor 

helgenkongen Olav Haraldsson fikk en helt sentral posisjon. En slik massiv investering i 

byggevirksomhet, både rent materielt og institusjonelt, innebar ifølge Mortensen og Mundal 

en øket anseelse og en mer internasjonal orientering av personale og av liturgien. I dette lå det 

et betydelig potensiale for fremveksten av et lokalt litterært miljø, som trakk betydelig veksler 

på et internasjonalt kristent miljø. De tre mest sentrale skriftene fra annen halvdel av 1100-

tallet som ble produsert med tilknytning til dette miljøet, var Olavslegenden, Passio et 

miracula beati Olaui60, Historia de antiquitate regum Norwagiensium av Tjodrek munk, eller 

Theodoricus Monachus som var hans latiniserte navn, og norgeshistorien Ågrip af 

Noregskonungasogum.61 En ser her også at verket Historia Norvegia ikke kan knyttes til det 

litterære miljøet i Nidaros, i motsetning til Inger Ekrems syn at verket ble skrevet på oppdrag 

for erkesetet.62 Dersom en leser forordet hos Tjodrek munk, kan en lese hans dedikasjon av 

verket til erkebiskopen av Nidaros, Øystein Erlendsson. Mortensen og Mundal trekker det 

enda lengre, og hevder at det kan sannsynliggjøres at Tjodrek eller Theodoricus, er samme 

person som den senere erkebiskopen Tore Gudmundson, som satt i bispesetet fra 1206 til 

1214.63 

Kirkebyggeren og kirkefyrsten Øystein Erlendsson (1161-88). 

Erkebiskopen Øystein Erlendsson var på mange måter den mest sentrale skikkelsen i den 

kirkelige bestyrkelsen og reformverket i siste halvdel av 1100-tallet. Som leder har han ifølge 

Bagge hatt en myndig hånd og et høyt aktivitetsnivå med både sitt eget bispedømme, samt 

hele kirkeprovinsen. Han har brakt sammen biskopene til møter og diskusjoner, og han har 

hatt en bevisst og tydelig rolle overfor de Islandske anliggender. Som juridisk reformator 

raget han høyt. Øystein Erlendsson omarbeidet Frostatingsloven, satte istand det første norske 

provinsialstatutt, komponerte egne liturgiske bøker som kan ha inkludert Passio Olavi, 

inngikk i en nær allianse med kong Magnus Erlingsson og sørget for at kirken og erkesetet 

kunne innkassere en rekke fordeler. I tillegg har han korrespondert med og hatt et nært 

samarbeid med paven i Roma.64 Det hører også med til dette bildet at munken Tjodrek 
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dediserte sitt verk Soga um dei gamle Norske kongane, til erkebiskopen.65 På den ene siden 

fremtrer erkebiskop Øystein som en som for frem med harde juridiske virkemidler, for å 

stadfeste Guds harde og uforanderlige lover blant menneskene. På den annen side har han 

demonstrert en betydelig tilpasningsevne og pragmatisme. Bagge betoner at Øystein, i 

samvirke med sin rådgiver, pave Alexander III, har vært i besittelse av en rasjonalitet knyttet 

til implementeringen av de fastsatte juridiske strukturer. Han søkte å anskue 

enkeltbestemmelser på bakgrunn av allmenne religiøse og juridiske prinsipper. Videre skal 

han ha inkorporert de ulike aktørenes bakgrunn og konteksten for den aktuelle handlingen, 

slik at han ut i fra dette kunne skjerpe eller mildne sine vedtak. Videre hører det med til 

erkebiskopens kompleksitet både som maktpolitisk aktør og som gregoriansk reformator av 

kirken, at hans ulike lojalitetsbånd har vært sammenvevet. Bagge vekter også stormannen 

Øystein Erlendsson. Her fremtrer det faktum at en biskop på 1100-tallet, var i besittelse av en 

stor makt i kraft av å tilhøre samfunnets elite. Øystein var rekruttert fra stormannsslekter 

innen aristokratiet og i tillegg hadde han en egen hird. Som en motsats til samtidens verdslige 

aristokrati, var erkebiskopens makt i større grad forankret i sivile aktiviteter, religiøst mandat, 

utbygging og konstruksjon av lærdom gjennom bokproduksjon, juridiske forskrifter og 

komposisjon av messer, og hans rolle som en del av kirkens universelle hierarki. I det norske 

samfunn representerte kirkens hierarkisk-byråkratiske embetsapparat en ny type organisering 

av autoritet ifølge Bagge. Den nedarvede makt ble nedbygget, til fordel for en mer upersonlig 

og formell posisjonering i et organisert embetsverk. Befestelsen av kirken som institusjon, fra 

det materielle til dets politiske maktaspekter, og fremveksten av et kristent hierarki, fra 

etableringen av erkesetet i Nidaros og fremover, kom til å transformere samfunnets 

maktstrukturer. Fortolkningen av maktaspektet, ble ifølge Bagge preget av en mer upersonlig 

og abstrakt tenkning. Forståelsen av det enkelte embete, med dets tilhørende sosiale rolle og 

krav til mandatet, kom til å posisjonere aktørene i et formalisert og gjennomregulert hierarki, 

hvor de sosiale båndene var langt mere upersonlige og tuftet på lydighet og tjeneste. Dette 

mer formalistiske og rigide systemet kom til å representere en modell å arbeide ut fra når en 

bygget opp det verdslige styringsapparat. En ting er hva mennesker sier offisielt og noe annet 

er hva de faktisk gjør, slik også med de kirkelige idealer. Bagge nevner hvordan Snorre 

fremhevet hvordan erkebiskop Øysteins mange venner og slektninger i Trøndelag, ble en 

viktig basis for å drive igjennom sitt vedtak om bøter til sølvverdi.66 
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Bagge betoner hvordan eldre hedenske anskuelser og skikker, fortsatt gjorde seg gjeldende i 

det nykristnede norske riket. Kirkens representanter følte at deres organisasjon skulle ha en 

sentral plass i samfunnet, men veien dit var lang og vanskelig. Den prosessen der kirken 

tilkjemper seg en sentral plass som del av samfunnets fremvoksende sentralmaktsapparat, ble 

av aktører som erkebiskop Øystein Erlendsson, ofte fortolket i et dikotomisk begrepsapparat. 

Det dreide seg om kulde og mørke, som stod imot Guds lys og varme. Bagge trekker også 

frem hvordan menneskenes livskamp, ble satt i scene som en strid mellom gode og onde 

krefter. De onde kreftene kunne da forstås som verdslige regenter og geistlige som ikke 

underkastet seg det en mente var Guds vilje og den guddommelige sosiokulturelle orden. Den 

gregorianske reformbevegelse, som Øystein Erlendsson var en del av, var både en politisk og 

en religiøs bevegelse med røtter fra pave Gregor VII (1073-85) sine reformer. Stridene 

mellom pavestolen i Roma og den tyske keiseren, pekte mot den politiske siden, mens en 

mindre verdensfornektende kirkemakt som aktivt grep inn for å endre den sosiale orden og 

menneskenes liv etter sine idealer, pekte mot det religiøse aspektet. Det kirkelige 

klassifikasjonsapparat var forankret i en fortolkning av hva som bel oppfattet som den rette 

verdensorden. I dette lå det en maktfordeling og en hierarkisk rollefordeling, hvor det også 

kom til et klarere skille mellom geistlighet og lekfolk. Rangordningen med sine respektive 

embeter, fikk en betydelig bestyrkelse fra 1000-tallet av, og ble oppfattet som et uttrykk for 

Guds vilje.67 Ut fra en slik fortolkningsoptikk på tilværelsen, ble det jordiske liv forsøkt 

klassifisert og inndelt etter en gudommelig plan, der alt hadde sin tildelte plass. En kan si det 

slik at makten subjektgjorde undersåttene, hvor kristendommen fungerte som et 

legitimeringsverktøy for den sosiale orden, selv om kirken aldri lyktes helt med å 

gjennomføre sine idealer i samfunnet. Det har etter all sannsynlighet vært en viss brytning 

mellom kirkens egalitære og dens hierarkiske idealer. 

Den kanoniske rettstenkningen som med full tyngde brøt igjennom på 1100-tallet, fikk 

etablert og bestyrket sin posisjon i det norske samfunnet blant annet gjennom den betydelige 

brevveksling som foregikk mellom Øystein Erlendsson og hans embetes etterfølgere og paven 

i Roma. Disse nye juridiske strukturene og tenkningen omkring disse, erstattet den 

tradisjonelle praksis hvor stedlig sedvane og forhandlinger mellom betrodde menn, rådet 

grunnen. Kirkens institusjonelle rettspraksis, var tuftet på ideen om en evig orden, bestemt av 

guddommen. Der hvor de allmenne og abstrakte rettsprinsipper måtte tillempes den konkrete 

situasjonen, kunne en fortsatt aktivere tradisjonell sedvane. En hadde også ifølge Bagge en 
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viss tilpasning av rettsprinsippene, slik at samfunnsendringer kunne inkorporeres i den 

praktiske rettutøvelse. Bagge trekker frem erkebiskop Øystein Erlendssons brev til 

islendingene, som et eksempel på betoningen av å trumfe igjennom det en anså var Guds 

evige lov. I brevet, som er datert til cirka 1179, vekter Øystein at hans nye påbud i loven 

skulle ha en tidsavgrenset gyldighet til tre år, for deretter å prøves på nytt. Samtidig er 

erkebiskopen klar i sin tale, at islendingene hadde å rette seg etter de guddommelige 

forordninger.68 Nidaros var erkesete også for Island, og historikerne Lars Boje Mortensen og 

Else Mundal påpeker hvordan den omfattende litterære produksjonen derfra, fungerte i en 

vekselvirkning og utveksling med den islandske litteraturen.69 

Den høye byrd som Øystein Erlendsson nedstammet fra, gav ham ifølge historiker Erik 

Gunnes etter all sannsynlighet mulighet til å tre inn i den nære kretsen til brødrekongene Inge 

Krokrygg, Sigurd Munn og Øystein. Dette skal ha trådt i kraft etter Øystein Erlendssons 

utenlandsstudier, som det fremdeles fester seg en del usikkerhet rundt. I det ideologiske 

kampskriftet knyttet til kong Sverre, en tale mot biskopene fra ca.1200, nevnes Øystein 

Erlendsson i yrkesrollene som skattmester og kapellan for Inge Krokrygg. Ifølge Erik Gunnes 

steg Øystein i gradene ytterligere, til rikets erkebiskop, mot slutten av 1150-årene. Selve 

embetstittelen som nasjonal erkebiskop var ifølge Gunnes noe nytt i riket. Tidligere hadde 

biskopene i Norge soknet under den danske erkebiskopen med sete i Lund. Et pavelig 

sendebud ved navn Nicolaus av Albano, også kjent som Nicholas Brekespear, med et dekret 

om å avvikle den internordiske kirkeprovinsen. Trondheims biskop ble da betydelig bestyrket 

i sin autoritet, myndighet, rang og nedslagsfelt, i kraft av det nye embetet som erkebiskop for 

biskopene i fastlands Norge med også for øyene tilhørende Norgesveldet.70 Øystein 

Erlendsson ble tiltrodd å utforme og konkretisere det omfattende potensiale for kongemakt og 

kirke, som hørte til den nye stillingen.71  

Erik Gunnes fremhever den omfattende og brede utdanning som Øystein Erlendsson må ha 

fått. Selv om ikke alle detaljene lar seg etterspore, trekker han frem læren i grunnleggende 

faglige, teologiske og kanskje også estetiske ferdigheter hos biskop Simon i Kaupangen. Etter 

dette har han foretatt en for tiden omfattende reisevirksomhet for sine videre utdanning. 

Gunnes sannsynliggjør at han har fått en mer utførlig, kompleks og systematisk opplæring i 

Paris, antagelig ved Sankt Victor klosteret. Etter dette reiste han videre til Anagni, for å 
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fullbyrde de formale kriterier for sin forfremmelse til erkebiskop, hos paven selv. Gunnes 

trekker frem Øystein Erlendssons omfattende og rent ut sagt imponerende ferdigheter innen 

latin og lovkyndighet. Av erkebiskopens tekstlige produksjon, er Olavslegenden, Passio Olavi, 

bevart fra hans hånd. Under innsettelsen, privilegiebrevet og kroningseden for Magnus 

Erlingsson, har han også vært en svært sentral aktør i den strukturelle utformingen av kongens 

mandat. Magnus Erlingsson var ment å være en rex iustus, og hovedforfatteren av 

tronfølgeloven var erkebiskop Øystein Erlendsson. Erkebiskopen er etter all sannsynlighet 

arkitekten bak utformingen av utkastet til den nye kirkeloven, Canones Nidrosienses. Videre 

var han hovedmannen bak den nye tronfølgeloven.72 Vi aner her konturene av en åndelig 

pater familias for kongeriket. En juridisk reformator, en lærd med et bredt nedslagsfelt og en 

teolog som søkte og fikk både makt og innflytelse.    

Kapittel 1. Hoveddel:  
 

1.1 Historia Norvegiae. 

Introduksjon:  

Kilden Historia Norvegiae vil analyseres i det neste kapittelet, med henblikk på ulike 

ideologier knyttet til styreformen. Først vil Eirik Blodøks bli skildret som en hersker med 

trekk av både primus inter pares og rex tyrannus. En hovedvekt vil her bli lagt på hans primus 

inter pares herskerstil, siden kilden har en noe mer forsonlig skildring av hans lederstil enn 

den vi finner i eksempelvis Tjodrek munks Soga um dei gamle norske kongane. Hans hustru, 

dronning Gunnhild, blir skildret som en rex tyrannus. Deretter vil Håkon Adalsteinsfostre 

analyseres som en besitter av en blandet lederstil, hvor både elementer fra primus inter pares 

og rex iustus er tilstede. Videre vil det bli drøftet om Gunnhildssønnene og småkongene 

Harald Gråfell, Sigurd og Gudrød, best kan beskrives som et rex tyrannus herrevelde. Håkon 

jarl vil også beskrives ut fra kilden, som innehaver av en rex tyrannus lederstil. Deretter vil 

både Olav Tryggvason skildres som både en første blant likemenn og som en kristen rex 

iustus hersker. Analysen av Olav Haraldssons ledermåte vil sluttelig vektlegge ham som en 

tradisjonell primus inter pares krigerhøvding og senere konge. Her bør det presiseres at 

beretningen om Olav Haraldsson i Historia, stopper ved hans første misjonsreise fra England 

til Norge. Et ammet sentralt poeng hos både Olav Tryggvason og delvis også Olav Haraldsson, 

er ideen om at de var en primus inter pares i sin ungdomstid, men at de siden omvendte seg til 

                                                           
72 Gunnes, 1996, s.30. 



33 
 

den kristne tro og en mer rex iustus-preget lederstil. Spenningene mellom disse 

overgangsformene, er også noe Historia får frem, især ved en gjennomgripende ambivalent 

holdning. Om dette var en utvikling fra noe dårlig til noe bedre, ved omvendelsen fra 

hedendom til kristendom og en endret ledermåte, kan diskuteres. Historia Norvegia har 

likevel en klar holdning i retning av at en kristen rex iustus-preget lederstil er den rette vei, og 

at avvik fra kristendommens mandat straffer seg. 

Dateringsdebatten knyttet til Historia Norvegiae. 

Historiker Inger Ekrem drister seg til å hevde at den lille latinske Norgeshistorie kan være 

skrevet på oppdrag i sammenheng med etableringen av erkesetet på Nidaros i 1152/53.73 

Striden rundt dateringen av Historia Norvegiae bunner ifølge Ekrem på en rekke uklare 

forhold. Verket er skrevet av en anonym forfatter, men er dedisert ifølge P.A Munch og 

senere i Gustav Storms utgave, til en person ved navn Agnelle, Angnelle eller Anguelle. 

Stedet hvor verket er nedtegnet, vites heller ikke. Undersøkelsesarbeidene med å søke å nøste 

opp kildens tilblivelse, har ifølge Ekrem antatt tre hovedstrategier. Ellehøj og Adalbjarnson 

har søkt å finne krønikens kildegrunnlag. Mens Skard og Ulset har fordypet seg i rent 

språklige analysemåter, og sluttelig har et flertall tatt utgangspunkt i de historiske fakta som 

kilden presenterer. Ulset forsøkte videre i 1983 å gjøre en kobling til de senere 

historiekrønikene Historien om de gamle norske kongene fra før 1180, og Ågrip, datert til 

rundt 1190.74 Her trekker Ekrem også frem hvordan Meissner og flere andre historikere, i 

harde ordelag underminerte statusen til Historia Norvegiae som et seriøst historieverk. Disse 

forskernes datering har ifølge Ekrem, blitt ubestridelig tilbakevist.75  

Den andre gruppen hevdet ifølge Ekrem at Historia Norvegiae kunne dateres til et sted på 

siste halvdel av 1100-tallet. I denne grupperingen finner vi Storm, Koht, Hægstad, Berntsen, 

Schreiner, Steinnes, Hanssen, med flere.76 Storm daterte krøniken til sent 1100-tall, og 

fremmet samtidig et forslag om at dediseringen av boken kunne være til erkedegn Agnellus av 

Wells.77 Debatten tar en ny dreining med Steinnes sin artikkel fra 1946-8, hvor det hentes 

frem en ny mulig kilde for de nedtegnelser vi finner i Historia Norvegiae. Det dreier seg om 

det såkalte Sorø-håndskriftet, som rommer tre verker av henholdsvis historiker, forfatter og 
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77 Ekrem, 1998, s.9. 
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kronikør Adam av Bremen, Honorius Augustodunensis fra Autun og geografen Julius Solinus. 

Steinnes hevdet også at dette håndskriftet befant seg ved bispesetet i Roskilde allerede i 1140. 

Etter en lengre fagdebatt mellom Steinnes, Koht og Hanssen, landet en på en datering av 

Historia Norvegiae så langt tilbake som til 1152-63. Det har versert en rekke forslag til 

Historia Norvegias kilder, men ifølge Ekrem, har ingen maktet å frembringe kilder som er 

yngre enn omkring 1150, eller muligens rundt 1140.78 Ekrem drister seg til å lansere sin egen 

tese i dateringsdebatten, og legger blant annet til grunn den normanniske hertuglisten som 

avrundes med Henrik den første, som også var regnet av England. Ekrem hevder ut i fra dette, 

at siden forfatteren av Historia Norvegiae utelater en så innflytelsesrik og mektig konge som 

Henrik den andre (f.1133-d.1189), så har forfatteren etter all sannsynlighet ikke kjent til ham. 

Han avleder fra dette at Historia kunne vært nedtegnet etter 1100 men før 1154. Dersom en 

inkorporerer kildedebatten til Historia Norvegiae, og dateringsdebatten, vil en kunne finne en 

langt eldre opphavsdato, ifølge Ekrem. Ingen har lykkes i å fremlegge kilder som er eldre enn 

omkring 1150 eller muligens 1140, samt debatten på 1950-tallet, hvor Historia Norvegiaes 

datering ble satt til tidsrommet 1152-63, så anser Ekrem ut fra dette, at et solid utgangspunkt 

kan være en datering knyttet til tiden fra cirka 1150, og frem til 1152 eller eventuelt 1154.79 

Kan vi i det minste anta at Historia Norvegia er en historiekrønike fra sent 1100-tall? Jeg 

velger ut fra det foreliggende forskningsmaterialet vedrørende Historia Norvegias datering, å 

operere ut fra at kilden er fra cirka 1160. Jeg har intet ønske om å være bastant i saken, men 

det er av stor betydning at jeg ønsker å tolke hvordan kongene blir fremstilt ut fra et 

levningsaspekt. Dermed er det fremstillingen av kongene og andre stormenn på sent 1100-tall, 

jeg ønsker å finne ut av. Den omtrentlige datering får med andre ord betydning for 

kildetolkningen og beskrivelsen av det miljøet og den kulturen som kilden springer ut av. 

Utover på 1100-tallet får kirken et mer formalisert institusjonelt rammeverk, først og fremst 

med opprettelsen av erkesetet på Nidaros i 1152-53. Dersom vi kan utgå fra at Historia 

Norvegiae faktisk er skrevet på sent 1100-tall, etter opprettelsen av erkesetet på Nidaros i 

1152-53, kan vi anta at kilden bærer preg av at kirken ikke lenger er prisgitt kongemakten, 

men har konsolidert seg som en selvstendig maktfaktor i riket. 

Historiker Lars Ivar Hansen, i sin artikkel om de geografiske og etnografiske skildringer i 

Historia Norvegiae, fremhever hvordan verket vokste frem med det formål å bidra til å få 

istand en norsk nasjonal kirkeprovins. Han hevder at Inger Ekrem har sannsynliggjort at 
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verket må være skrevet og kompilert før opprettelsen av erkesetet i 1152/53.80 Lars Ivar 

Hansen er også tydelig på at Historia Norvegiae er satt sammen av en geistlig utdannet 

person.81 I sine nokså detaljerte skildringer av de kilder som Historia Norvegias forfatter er 

overveiende sannsynlighet har benyttet seg av, fremtrer både en intertekstualitet82 og en 

konstruksjonsprosess av en posisjonert geistlig aktør.  

Registeret av tekster, manuskripter, beretnings-elementer og synspunkter som forfatteren har 

anvendt som kilder å øse av for sin konstruksjon, fortolkning og agenda, fremtrer som 

betydelig. I korte trekk dreier det seg i særdeleshet om bibelsitater etter Vulgata, et mulig tapt 

latinsk verk av islandske Sæmund frode, den islandske versjon av ynglingenes ættetavle, en 

mulig tapt Opplandssaga, redaksjonen av en engelsk kongerekke frem til Henrik 1, og ikke 

minst Sorø-manuskriptet som Asgaut Steinnes bringer frem som overveiende sannsynlig som 

kilde for Historia Norvegiaes forfatter. Sorø-manuskriptet rommet blant annet avskrift av 

tekstutdrag fra Adam av Bremens verk om Hamburgs rekke av erkebiskoper, samt innhenting 

og bruk av den franske teologen og forfatteren Honorius Augustodunensis (ca.1080-ca.1156) 

sine verk Imago Mundi med dens kronologiske verdenshistorie og geografisk-kosmologiske 

skildringer og De philosophia et ratione mundi. Lars Ivar Hansen trekker også inn avskrifter 

som Historia Norvegias forfatter skal ha brakt inn til sin kompilerte tekst, fra den romerske 

geografen Solinus, som virket på 200-tallet etter vår tidsregning. En ættetavle for de danske 

kongene, skal også ha kommet Historia Norvegias forfatter til hjelp under konstruksjonen av 

sin tekst.83 Lars Ivar Hansen får godt frem hvordan Historia Norvegias forfatter låner, 

omskriver og egenkomponerer fra en rekke ulike tekstlige elementer, som bringes ammen i 

den syntese som utgjør Historia Norvegiae. En tekst står ikke alene, men virker sammen med 

og vokser frem fra en rekke andre tekster. Dette betyr ikke at teksten kun er kompilatorisk,84 

snarere dreier det seg om et samvirke av tekstlige elementer, som har i varierende grad bidratt 

til fremveksten av et tekstlig konstrukt som både rommer selvstendige synteser av stoffet og 

en rekke egne betraktninger og perspektiver. 

1.2 Soga um dei gamle Norske kongane av Tjodrek munk. 

Introduksjon: 

                                                           
80 Hansen, 2000, s.55. 
81 Hansen, 2000, s.54. 
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I dette kapittelet vil jeg sortere sentrale ideologiske elementer tematisk. Kilden her vil være 

Tjodrek munks «Soga um dei gamle norske kongane.» Den tematiske klassifiseringen, vil i all 

hovedsak bygge på hovedskiller mellom ulike roller som kongen kunne inneha i 

høymiddelaldersamfunnet. Et hovedskille her vil gå mellom kongen som en primus inter 

pares, den første blant like menn. Dette er et norrønt kongeideal men som vi skal se var 

kongen også her fortolket kvalitativt annerledes enn den jevne bonde. Kongens ættelinje ble 

gitt en særskilt guddommelig status.85 I det norrøne kongeidealet om primus inter pares, blir 

kongen forstått som en stormann. Hans funksjon er knyttet til horisontale og ikke minst 

personlige vennskap og lojalitetsbånd. Det dreier seg om et herredømme over menneskene, 

hvor høvdinger spilte en sentral rolle. Om vi beveger oss til den dominante verdikodeksen, vil 

en kunne avdekke verdisett som baserer seg på ære, krigerske dyder, rivalisering som en 

naturliggjort og barsk praksis, men også verdier som vennskap, lojalitet og sjenerøsitet. Det er 

i dette samfunnet plass til alle, om vi da ser bort fra trellene, som ble klassifisert som æreløse 

og som annen manns eiendom.86 Styrken i de ulike sosiale lojalitetsbåndene vil naturligvis 

variere, både etter de ulike handels-, makt-, og eventuelle familienettverk en inngikk i. De 

ulike nettverkene som bidro til å posisjonere den enkelte aktør, var heller ikke statiske 

størrelser.  

Historiker Sverre Bagge fremhever i sin drøftelse av Theodoricus Monachus og Soga um dei 

gamle norske kongane, at Tjodrek munks verk etter overveiende sannsynlighet har vokst frem 

i perioden mellom 1177 hvor rivalen birkebeinerlederen Øystein Møyla, som nevnes i verket, 

døde i slaget på Re, og 1188 hvor erkebiskop Øystein Erlendsson døde. Verket er dedikert til 

erkebiskop Øystein Erlendsson. Sverre Bagge fremhever dernest hvordan det latiniserte 

navnet til Tjodrek eller Tore, Theodoricus, kan kobles til det gammelnorske porir. To 

biskoper stikker seg ut i terrenget ved en slik tilnærming: Biskopen med residens i Hamar fra 

1189/90-1196, eller mer sannsynlig erkebiskopen av Nidaros fra 1205-14. Bagge fremhever 

hvordan de begge hadde koblinger til Sankt Viktor i Paris og det augustinsk orienterte 

lærestedet der.87 Bagge fremhever hvordan Tjodrek munk har benyttet seg av skaldisk 

islandsk poesi, særlig fra muntlige kilder, men Bagge sannsynliggjør at det kan ha vært tale 

om skriftlige kilder også. Norgeshistoriene fra islendingene Sæmundr (som døde i 1133) eller 

Ari (1068-1148), er en mulighet som kilde her, men disse er tapt og Bagge fremhever at det 
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derfor ikke lar seg bestemme med sikkerhet. Tjodrek munk fremhever selv det genealogiske 

verket Catalogus regum, som har listet opp i korte trekk kongenes styre og rekkefølge.88  

1.3 Ågrip. 

Innledning 

I dette kapittelet ønsker jeg å analysere norgeshistorien og kongekrøniken Ågrip, fra ca. 1190. 

Jeg vil sortere den kronologiske fremstillingen av kongerekken, innenfor de tre 

hovedkategoriene primus inter pares, rex iustus og rex tyrannus. Overordnet dreier det seg om 

kildens representasjoner av kongeidealer og kongens rolle i samfunnet. Deretter vil jeg 

sammenlikne fremstillingsformen i Ågrip, med fremstillingene av de ulike herrevelder i Soga 

um dei gamle norske kongane fra ca.1170, av Tjodrek, og Historia Norvegia fra ca.1160. 

Kapittel 2. De norske kongene i sagaene: Rex iustus, rex tyrannus eller primus inter 

pares? 

Innledning 

Her vil jeg fortløpende sette frem hver enkelt konge fra den norske kongerekken, slik de er 

omtalt og slik jeg fortolker dem i kildene Historia Norvegiae, Tjodrek munks Soga um dei 

gamle norske kongane og Ågrip. Denne fremstillingen vil være basert på de overordnede 

rollene som kongen kunne ha i samfunnet. Mer presist, vil inndelingen bygges på primus inter 

pares, rex iustus og rex tyrannus. Det vil også foreligge en del tilfeller med en rekke 

kombinasjoner av elementer fra flere av disse idealene. Noe annet som fremtrer er at ulike 

situasjoner, kunne kreve ulike roller og måter å lede på for kongene. Det dreier seg med andre 

ord ikke om noe statisk og fastlåst bilde, men snarere om et dynamisk og prosessuelt ideal 

som ga seg nedslag i ulike praksiser. Det bør også presiseres at kildene benyttes som 

levninger. Det dreier seg med andre ord om å undersøke fremstillingsformen og 

kongeidealene, slik de forelå i disse tre kildene på annen halvdel av 1100-tallet. Et annet 

sentralt poeng er at Harald Hårfagre kun gis noen mer utførlig skildring i Ågrip og at Historia 

Norvegiae kun er bevart frem til Olav Haraldssons felttog i England og forberedelse til reisen 

tilbake til Norge. Videre stanser Tjodrek munks skildringer i Soga um dei gamle norske 

kongane ved Harald Gilles jernbyrd. Etter dette vil jeg foreta en mer omfattende og drøftende 

komparasjon mellom de tre kildene i et eget kapittel. 
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1.Harald Hårfagre: 

Ågrip.  

Fremstillingsformen av Harald Hårfagres kongedømme i Ågrip, bærer preg av det norrøne 

herskeridealet om primus inter pares, den første blant likemenn. Etter ti års strid for å komme 

til makten, skal han som regent også ha vært en bringer av fred og en som holdt seg til de 

tradisjonelle skikker og sedvaner. Tjue sønner skal han ha fått, med flere ulike koner, hvorav 

kun Eirik Blodøks og Håkon den Gode fikk kongsnavn.89 Det karismatiske lederskap, der 

fysiske og personlige karakteristikker overgikk det jevne nivået i betydelig grad, bidro til 

oppbyggingen av maktbasen. Indirekte fremtrer også Harald Hårfagre som en uredd kriger, 

som kjemper med sine menn, og passer således inn i det norrøne idealet om krigerkongen. Det 

blir talt sympatisk om hans regenstid, hvor fred og en viss stabilitet råder i det nye 

maktområdet.  Han skal ha styrt etter sedvane og tradisjonell rett, og Ågrips forfatter hevder at 

han satt som enevoldskonge i seksti år.90  

Var det en utbredt aksept for en konge å fremvise sine mer sårbare emosjonelle sider? Ågrips 

forfatter beretter hjerteskjærende om Harald Hårfagres dype sorg etter at hans kone, finnjenta 

Snøfrid, døde. Gråtende sitter han ved hennes lik og får ikke fred. Etter tre års sorg, får mange 

av undersåttene nok, og kilden beretter at mange beklaget kongens manglende tilstedeværelse 

som en tydelig regent. For å få han ut av denne emosjonelle ørska han var i, blir en 

lækjarmann ved navn Torleiv Spake tilkalt. Dette lykkes, etter at Torleiv har talt ham til rette 

med at en slik overdreven sorg ikke tjener til hans ære.91 Forfatteren av Ågrip beretter med 

forståelse og en viss sympati, om kongens vonde tid. Det later med andre ord til at en 

kongerolle preget av en primus inter pares ledelsestenkning, gav et visst rom for både 

kjærlighet og sorg. Harald Hårfagre beveget seg likevel for langt, da hans langvarige sorg 

gikk på bekostning av hans tydelighet som lederskikkelse for de deler av landet han var 

enevoldshersker i. 

2.Eirik Blodøks og dronning Gunnhild: 

Historia Norvegiae. 

Forfatteren av Historia Norvegiae omtaler Eirik Blodøks sin kone Gunnhild, som både 

ondsinnet og hensynsløs. Etter et år ved kongemakten i riket, skal han ha vakt folkets antipati 

mot ham, men forfatteren fremhever at årsaken til dette var hovmotet til dronning Gunnhild. 
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90 Ågrip, ca.1190, s.21. «Han sat einvaldskonge i Noreg i seksti år etter han hadde vunne alt Noreg på ti år.» 
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Hans bror, Håkon Adalsteinsfostre, skal da ha berøvet ham makten, i samarbeid med de 

norske høvdingene. «Da han hadde hatt makten i ett år og gjort seg ille likt av alle på grunn av 

hovmotet til Gunnhild, tok broren Håkon Adalsteinsfostre, fostersønnen til kongen av 

England, makten fra ham i samråd med de norske høvdingene, og Eirik flyktet til England.92» 

Etter at Eirik Blodøks hadde seilt over til England i landflyktighet, ble han ble gitt en verdig 

mottakelse av kong Adalstein93, fosterfaren til broren Håkon. Her skal han aha mottatt den 

kristne troen, symbolsk ved å motta dåpen. Videre ble han satt i greveembetet i Northumbria. 

Her skal han ha mottatt en folkeyndest, inntil hans ondsinnede hustru kom og forringet det 

han hadde bygget opp. Innbyggerne i Northumbria, skal ikke ha holdt ut med påfunnene til 

Gunnhild. «Men northumbrerne holdt ikke ut den fordervelige galskapen hennes og ristet av 

seg det utålelige åket;94» Eirik skal da ha reist på vikingferd til Spania, og ha falt i et slag.95 

En ser her et mønster i retning av en primus inter pares regent: en barsk kriger, antagelig har 

han vært i besittelse av både gode retoriske ferdigheter og en karismatisk autoritet, siden han 

hadde folkets velvilje som deres legitime hersker i begynnelsen av sitt herrevelde. Det tegnes 

samtidig et bilde av en svak hersker, som lot seg manipulere og presse til å adlyde sin hustru 

Gunnhilds befalinger og renkespill. Det er påfallende hvordan forfatteren av Historia 

Norvegiae, gir dronning Gunnhild praktisk talt all skyld for det rex tyrannus-pregede 

hardstyret som kommer istand. 

Soga um dei gamle norske kongane.  

Tjodrek beretter at en av Harald Hårfagres sønner, ved navn Eirik, får makten i riket. Han blir 

beheftet med tilnavnet Brorsbane, for etter sigende å ha myrdet flere av sine brødre. Harald 

Brorsbane får lite flatterende karakteristikker av Tjodrek, kort og lakonisk berettes det han 

han var svært dårlig likt på grunn av sine grusomheter. Som en følge av dette, må han rømme 

landet. Hans hustru, Gunnhild, fremstilles i kilden som enda mer grusom enn sin ektemann. 

Nordmennene kalte Håkon Adalsteinsfostre hjem igjen, mens Harald seilte over til England. 

Eiriks regenstid var over tre år, hvorav det siste var sammen med broren.96 Vi ser her et 

folkets krav om en annen konge, når tronbesitteren overgår sitt mandat for akseptabel atferd. 

Å ha hell på slagmarken, beskytte sin ære, og i visse tilfeller bekjempe rivaler, var det i stor 

grad aksept for. Harald Brorsbane, later til å ha overgått dette herskermandatet, og hengitt seg 

til overdreven voldsbruk og æresyke. En konge skulle ikke være en despot. Kongen skulle 
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tjene sitt folk og ikke minst være en ydmyk tjener for sin Gud. Det gir følgelig mening, utifra 

kildene, å hevde at Eirik Brorsbane var en rex tyrannus. Når Tjodrek fremstiller de som et 

folkets krav, at han måtte forlate riket på grunn av sine grusomheter, bringes det legitimitet til 

et tronskifte. Her kan det være på sin plass å minne om at Håkon Adalsteinsfostre, det fremste 

rivalen til tronen, var det første kjente kristne konge i Norge. 

Ågrip.  

Harald Hårfagres eldste sønn, Eirik Blodøks, kan i stor grad klassifiseres under en rex 

tyrannus ledermåte. Det er likevel ikke noe entydig bilde forfatteren av Ågrip konstruerer. 

Han skal ha vært vakker, stor og sterk, og en særdeles hedersverdig mann. Også i Ågrip blir 

det hevdet at kong Eirik Blodøks var under innflytelse av sin kone, dronning Gunnhild. Det 

berettes at han ble henfallen til hardstyre, undertrykkelse av folket, og at dette ble en tung 

byrd for populasjonen. Forfatteren kan også berette at han myrdet flere av sine brødre, Olav 

Digerbein og Bjørn, samt enda flere. Eirik Blodøks får sitt tilnavn, for sine brødredrap, og for 

å ha vært en voldsmann og en hardhjertet konge. 

«Gunnhild kona hans var den fagraste av kvinnor, liti å sjå til, men stor i råd. Ho vart 

so illrådig, og han so etter-lyden til hardferd og til allskyns trælking av folket, at det var tungt 

å bera. Han tok av dage Olav Digerbein bror sin, og Bjørn, og fleire av brørne sine. Difor 

kallast han Blodøks, for di han var slik-ein valdsmann og so hardhjarta, - aller mest av rådi 

hennar.»97 

Eirik Blodøks fremstilles i teksten som både en hardstyrer, en voldsmann og en hardhjertet 

konge. Gunnhilds påvirkning, og eventuelle manipulering av ham, endrer i lite grad på bildet 

av Eirik Blodøks som en egenmektig og til dels despotisk konge. I Historia Norvegiae, er det 

først og fremst Eirik Blodøks sin hustru, dronning Gunnhild, som får de mest negative 

karakteristikker. Hun blir i forfatteren av Historia sin fremstilling, på mange måter en 

syndebukk for ektemannens hardstyre. Etter Eiriks flukt til England og Northumbria, blir han 

fremstilt som godt like av folket der, inntil hans ondsinnede hustru kommer til og spolerer 

hans gode ry nok en gang.98 I Tjodrek munks Historia um dei gamle norske kongane, vil en 

finne en langt mer dikotomisk fremstilling mellom gode og onde herskere. Her gis det et bilde 

av Eirik Brorsbane, som ikke bare en morder av egne brødre, men også som en grusom 

konge.99 
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Ågrips forfatter beretter også kort om Eirik Blodøks etter flukten fra Norge. Han dro da i 

viking, og krevde sin rett som han mente kong Adalstein hadde gitt ham løfter om. Det endte 

med at han fikk et jarlsrike i Northumberland av den engelske regent. Han skal ha fortsatt å 

lytte til sin kones uforsonlige råd, og skal ha gjort seg utålelig hos folket der, ved sin 

hardhjertethet. Eirik Blodøks måtte til sist forlate England også, og dør ifølge Ågrips forfatter 

under en vikingferd i Spania.100 

«Han fekk eit jarlsrike i Northumberland av kongen. Der vart han atter ved rådi hennar 

Gunnhild kona si so ill og hardhjarta mot folket sitt, at dei vandt tykte dei kunde bera det. 

Difor lagde han seg i hernad og viking vida i Vesterlandi.»101 

Her ser vi igjen Eirik Blodøks fremstilt som en rex tyrannus, en som ikke styrer i pakt med 

folkets vilje og påfører den jevne borger unødige lidelser. Selv om styresettet ikke var noe 

rent folkestyre, så kunne det være høyst risikabelt for en konge å være for egenrådig og 

despotisk. 

Kildenes fremstilling av Eirik Blodøks: 

Mens Historia Norvegias forfatter vektlegger Eirik Blodøks mer som en tidvis noe svak 

primus inter pares-regent som lot seg presse til hardstyre av sin kone, er Tjodrek munk i sin 

Soga um dei gamle norske kongane og Ågrips forfatter, er enige om at Eirik Blodøks var en 

hersker som tenderte i retning av en rex tyrannus. Her varierer graden av rex tyrannus en del 

mellom kildene. I Historia Norvegia, er det hans hustru Gunnhild som får skylden for mye av 

hardstyret og det fremkommer ikke tydelig om også Eirik Blodøks i kraft av egen person var 

en rex tyrannus. Dersom vi går til Soga um dei gamle norske kongane derimot, får vi et 

klarere bilde av Eirik Brorsbane, som en rex tyrannus. Han skal ha vært dårlig likt på grunn av 

sine grusomheter, noe som også bidro til at han til sist måtte flykte. Også Gunnhild skal ha 

vært grusom, uten at ektemannen fremstilles som et offer for hennes list og overtalelseskunst. 

Et interessant aspekt his Tjodrek, er at Eirik Brorsbane skal ha hatt sin regenstid gjennom tre 

år, hvorav det siste sammen med broren Håkon Adalsteinsfostre.  

Om vi går videre til fremstillingsformen av kongeidealene i Ågrip, vil en finne et nokså 

nyansert bilde av Eirik Blodøks, som peker i retning av en rex tyrannus. Ågrips forfatter 

plasserer seg et sted mellom fremstillingene i Historia Norvegia og Soga um dei gamle norske 

kongane. Han var en hardhjertet voldsmann og en hardstyrer og undertrykker av folket, i kraft 

av egen person. Han ble samtidig også påvirket av sin kone Gunnhild, i negativ retning. Det 
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kommer også klart frem at han skal ha myrdet flere av sine brødre, og dermed potensielle 

konkurrenter til tronen, blant annet Olav Digerbein og Bjørn. Samtidig er det ikke et entydig 

negativt og destruktivt bilde som tegnes av ham. Eirik Blodøks skal også ha vært en 

hedersverdig mann, vakker, stor og sterk.  

3. Håkon den Gode Adalsteinsfostre: 

Historia Norvegia. 

Håkon Adalsteinsfostre ble etter utdrivelsen av sin bror Eirik, hyllet til konge av folket i 

kyststrøket i Norge. Her kan forfatteren av Historia berette om Håkons store fall til korttenkt 

verdslig ære, ved å bli en frafallen og henfalle til tradisjonelt flerguderi. Dette trass i at han 

var blitt oppdratt kristelig i England av kong Adalstein. Riktignok ble Håkons feilgrep 

fortolket av Norvegias forfatter som en strategisk manøver for å kunne holde på sin 

kongemakt. Det ble felt en noe ambivalent moralsk dom over hendelsen, og forfatteren gjør et 

poeng av skillet mellom dennesidig, og flyktig, samt hinsidig, og evig ære. «Men selv om han 

i blind æresyke for det usikre kongedømmet hadde valt for alltid å gi avkall på den den evige 

ære, holdt han seg likevel strengere til fedrenes lover og folkets vedtak enn de kongene som 

hadde hersket i hedensk tid.»102 Her ser vi en klar ambivalens i beretningen, hvor Håkon den 

gode på den ene siden var blindet av æresyke, og på den andre siden gav han gode lover for 

riket. Det berettes videre at Håkon satt med kongemakten i 27 år, og at han var høyt aktet av 

både folket og høvdingene. I de senere år av sitt herrevelde, ble hans maktbase utfordret av 

hans brorsønner og deres mor Gunnhild.103  

Dersom vi beveger oss til noen av de skildringer av kampene mellom Håkon og flere av hans 

brors sønner, kan vi finne skildringen av en blandet lederstil, med både elementer fra det 

norrøne primus inter pares og det kristne herskeridealet om rex iustus. I slaget på Fitjar 

berettes det om høye dødstall på begge sider, og at Gunnhilds sønner Gorm og Erling måtte 

bøte med livet. De andre brødrene bestemte seg da for å flykte, men samtidig slynget en 

unggutt i hæren deres spydet sitt mot fiendens hærskarer. Spydet kom til å ramme Håkon selv 

i den høyre armen, noe som skulle vise seg å være et dødelig sår. Forfatteren av Historia 

Norvegia, feller her en kristen moralsk dom, som peker i retning av et rex iustus herskerideal: 
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«At dette uhellet var en Guds straff, var klart nok for alle, både blinde og seende; for han som 

hadde våget å fornekte den unge Kristus, ble selv drept av en ganske alminnelig unggutt som 

ikke var ham verdig, og det etter å ha slått fiendene på flukt.»104 

Håkon den godes død, kobles til at han hadde våget å fornekte Kristus, med påfølgende 

guddommelig straff. Her fremtrer tanken om at Gud virker inn på historiens gang, og utsteder 

ulike straffer og belønninger. Håkon berømmes på den ene side for sin kamp for den gode 

kristne sak, men i lys av sin periodevise og strategiske frafallenhet til hedendommen, 

forfektes den en guddommelig intervensjon i form av et banesår. Håkon fremstilles på mange 

måter som en mislykket rex iustus, som fortsatt henger igjen i de norrøne idealene. Ved å felle 

kristelige moralske dommer over historiens gang, anvender også forfatteren seg av en 

legitimeringsstrategi for den kristne sosiale og kulturelle orden. Ved å fremstille en voktende 

og straffende gud, som kan gripe inn i historiens gang og straffe alvorlige avvik fra den 

kristne moral, gis det legitimitet til en kristen basis for makten i riket. 

Historia um dei gamle norske kongane. 

Dersom vi beveger oss til Tjodrek munks fremstilling av Håkon den gode, i hans 

historiekrønike Soga um dei gamle norske kongane, vil bildet som konstrueres romme både 

elementer av primus inter pares og rex iustus. Ikke bare var Håkon fager og sterk, idealer 

knyttet først og fremst til den norrøne tid, men han var også både fredsæl og rettferdig.  

«HåkonAdalsteinsfostre, sønn av Harald, hersket i 25 år. Han var fager å se til og kraftig av 

legemsbygning, han var tapper og edelmodig og var godt likt av hele folket. Han hersket i 

fred i 19 år, men da reiste brorsønnene seg mot ham,»105 

Tjodrek fremstiller Håkon Adalsteinsfostre som en fredsskapende hersker, noe som peker i 

retning av en rex iustus-lederstil. Han skal ha vært godt like av hele folket, noe som kan tolkes 

som at han styrte til en viss grad i pakt med folkeviljen. Tjodreks fremstilling av hans fysiske 

karakteristikker, er mer i samklang med de norrøne primus inter pares lederegenskaper. Det 

kristne kongeidealet om rex iustus, ideen om den rettferdige og fredsskapende konge, trer 

gradvis frem og vinner utbredelse. Videre hører det med til bildet av en rex iustus-hersker, at 

vedkommende i sin rettferdighet inkluderte både de av høy posisjon i samfunnets 

makthierarki, og de av lav rang.106 Med andre ord et raust og inkluderende 

rettferdighetsmandat. Vi kan ane noen av konturene av dette, allerede under Håkon 

Adalsteinsfostres tid. Kongen er ifølge denne herskerideologien, med sine teologiske 

overtoner, innsatt i et guddommelig embete. Lojalitetsbåndene er vertikale og upersonlige. 
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Riktignok fantes det unntak her, især blant visse deler av kongens hird. Likevel kan en se en 

klar tendens mot formalisering, hierarkisering og sentrering av makt under 

kristningsprosessen. Kongen hadde her et herredømme over riket og over kirken.  

Selv om Håkon ikke gjennomførte noen konsekvent kristning av landet, er det liten tvil om at 

Tjodrek har holdt med Håkon i denne tronstriden. Ved å sortere og klassifisere de historiske 

aktørene på denne måten, kan dette bidra til å gi historiens gang en høyere og universalistisk 

kristen mening.  

Ågrip. 

Håkon den gode fremstilles av Ågrips forfatter som en primus inter pares-preget regent, uten 

at bildet er entydig. Forfatteren angir ham som en gjev høvding, og en dyktig primus inter 

pares-leder. Også under selve kristningsprosessen til Håkon den gode, har han tidvis 

elementer av et primus inter pares-preget lederskap. En konge som leder sine menn, uten å 

styre dem for sterkt og uten å drive ting igjennom. Både vennskap, kompromisser, og en 

kombinasjon av hardhet og mykhet i fremgangsmåter, var en del av dette bildet.107 Han skal 

også ha vært godt dannet, med en eksemplarisk og taktfull fremferd, og med en høybåren 

verdighet ved sin fremtoning. Videre berettes det at Håkon den gode hadde hellet med seg på 

slagmarken. Etter som krigerfølget hans vokste seg større, maktet de etter hvert å nedkjempe 

hæravdelingene og dermed drive på flukt broren Eirik Blodøks og hans hustru Gunnhild.108 I 

klassisk norrøn lederstil, blir her Håkon den gode fremstilt som sterkere, flottere og vakrere 

enn alle sine landsmenn. «Håkon var ein ovleg vakker mann, stor og staseleg, og so sterk at 

det ikkje fanst hans make.109» Med sin karisma og sine fysiske karakteristikker, var han en 

ruvende lederskikkelse, en som i kraft av sin natur gjorde et sterkt inntrykk på andre 

mennesker. Mellom linjene ligger det også en fremstilling av mot og stridslyst på slagmarken, 

noe han hadde hellet med seg i. «Flokken hans tok snart til å veksa so at Eirik ikkje kunde stå 

imot.110» Håkon er her den første blant sine likemenn, han kjemper med dem og er nært innpå 

dem. Som en naturlig leder som demonstrerte sitt mot og sin stridsvilje når situasjonen krevde 

det, fremtrer han i beretningen som en imponerende taktiker og en vennlig leder av sine menn. 

Håkon den gode skal også ha seilt ut på hærferd, og lagt under seg både Sjælland, Skåne og 

Vester-Gautland.111 
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Det gis inngående skildringer av Håkon den godes djervhet og mannsmot under slaget mot 

Harald Gråfell på Fitjar på Stord. En kjempe ved navn Øyvind Skrøya som var i Haralds hær, 

kjent for sin fryktløshet og sin hardhet på slagmarken, hogger seg vei med sin stridsøks og vil 

ha tak i kongen. Håkon er ikke vond å be, og gjør seg til kjenne ved å trekke av seg sin 

kamuflasje som skjulte hans gullbesatte krigerhjelm. Kjempen hogde med sin øks etter 

kongen, som skvatt unna, og parerte hugget ved å svinge sverdet gjennom kjempens brynje og 

partere mageregionen.112 I disse forholdsvis detaljerte skildringene av større slag mellom 

ulike hæravdelinger, fremtrer Håkon den gode som en primus inter pares. Han var modig, 

sterk, høy og en kyndig kriger. Han har mye av sin ære knyttet til sitt hell på slagmarken, og 

en del av hans rolle som konge var å lede store slag når situasjonen krevde dette. Hans 

motiver fremtrer i stor grad som geo-politiske og strategiske. Han vil vokte sitt rike mot 

trusler utenfra og han ønsker å fremstå som en sterk og tydelig militær leder. Samtidig var 

Håkon den gode også kjent for sin vennlighet, godhet og sitt fredfylte styre. Etter å ha fått sitt 

banesår i den øvre del av armen, hentyder Ågrips forfatter at det kunne ha vært Gunnhilds 

trolldomskunster som stod bak.113 

«Då kom ein pil fljugande mot kongen, og flau under brynje-ermi upp i tjukk-vodven i 

øvre-armen. Ingen visste kven som skaut. Men det vert sagt at ved trollkunstene hennar 

Gunnhild var det ein matsvein som snudde seg med ei pil, og ropa desse ordi: «Gjev rom for 

konungs-banen!» Og let so pili fljuga inn i flokken som kom farande imot, og særde kongen 

soleis som fyrr er sagt.114» 

Forklaringen som Ågrips forfatter gir av Håkon den Godes banesår fra en ordinær soldats 

piltreff, er at det kan ha vært Gunnhilds trolldomskunster som var den egentlige årsaken. Den 

første blant likemenn, kunne kanskje ikke få sin død fra en som på ingen måte var hans 

likemann? Dersom en drøfter selve begrepet primus inter pares, vil en slik konge rage over 

sine menn i kraft av sin karisma, sine ferdigheter og sin styrke. Han var den første blant 

likemenn, med andre ord var han bedre, sterkere, vakrere og modigere enn dem. Samtidig var 

han en leder som levet tett på sine soldater og kjempet i fremste linje under stridigheter. Hans 

posisjon som regent var også utsatt for en gjentagende konkurranse og rivalisering om makten. 

Håkon den godes tid som konge over riket, gis flotte karakteristikker av Ågrips forfatter. 

Landet skal ha vært et svært godt sted å bo for folket, under hans ledelse. Forfatteren beklager 

seg riktignok over at landets folk fortsatt ikke hadde den kristne tro. Her fremtrer et bilde av 
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Håkon den gode, som en mislykket rex iustus. Det berettes om Håkon, at han bygde kirker og 

innsatte prester, men at folket, som fortsatt for det meste var tilsluttet den hedenske gudelære, 

brant ned kirkene og myrdet prestene. Forfatteren kan videre meddele at Håkon selv var 

kristen, men at hans kone fortsatt var knyttet til den tradisjonelle norrøne hedenske troslære. 

Håkon holdt likevel søndagen som en hellig dag og fastet på fredager. Trass i dette 

representeres han i Ågrip, som en som kom til å vakle i sin trosutøvelse. Det hedenske folket 

presset ham til å vike en del fra kristendommens dogmer, samt at hans kone også påvirket 

ham i en slik retning. Trønderhøvdingene truet ham til å blote på Mære, og det berettes at 

Håkon den gode lot seg presse til å spise noe hestekjøtt115 under denne rituelle seansen. Trass 

i dette, fremhever forfatteren av Ågrip hvordan mange i riket omvendte seg til den kristne tro 

under Håkon den godes regenstid. En del sluttet også med å blote, trass i at de ikke enda var 

omvendt til kristendommen.116 Kan en si at Håkon den Gode, var en rex iustus, når han måtte 

oppgi kristningen? Håkon den gode måtte gå til et kompromiss, han var under sterkt press fra 

flere høvdinger, og hadde ikke noe valg. Ågrips forfatter går langt i forsvare ham, da han trass 

i tidvis innbitt motstand, lyktes med å få i stand en rekke forbedringer. Ved blant annet å 

aktivere sine vennskapsallianser, og finne tidvis bærekraftige mellomløsninger, viste han evne 

til både takt og diplomati. Håkon den gode forsøkte varsomt å bidra til en kristningsprosess av 

riket, og vi finner tendenser hos ham i retning av en rex iustus. Dette prosjektet mislykkes 

delvis, selv om mange omvender seg. De kirkene han bygger brennes ned, og de innsatte 

prestene blir drept. Hans evne til å skape fred og stabilitet, samt hans folkeyndest, må også 

kunne karakteriseres som del av en rex iustus lederstil. Ågrips forfatter fordømmer ikke 

Håkon den gode direkte, men lar ham isteden uttale en nokså dramatisk selvkritikk under sitt 

dødsleie på det som ble hetende Håkonarhella. 

«Venene hans baud honom at dei skulde føra liket hans vest til England og jorda det 

ved kyrkje. «Eg er ikkje verd det,» svara han; «som heidne menn levde eg i mangt, som 

heidne menn skal de difor òg jorda meg. Sidan vonar eg meg meir miskunn av Gud sjølv enn 

eg kann vera verd.»»117  

Kong Håkon ender da også med en hedensk preget begravelse, og bli lagt i haugen på Sæheim 

i Nordhordland ifølge forfatteren. Ingen buskap bringes med til haugen, men han gravlegges 

likevel med sitt sverd, kalt Kvernbit, og sin hærbunad.118 Trass i personlig mildhet, evne til å 

                                                           
115 Ågrips forfatter kan her berette at Håkon den gode, tok en duk rundt hestekjøttet for å spise minst mulig av 
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Onnorleis blota han ikkje (Ågrip, s.24-25).» 
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bygge kompromisser gjennom vennskap, en ikke ubetydelig folkeyndest, iherdige 

kristningsforsøk, evne til å holde freden i riket, samt klokskap i forhold til å opprettholde og 

skape kyndige lover, fordømte han seg selv i en viss forstand. Denne bekjennelsen på 

dødsleiet, i forhold til sin relasjon til det hinsidige og til sin Gud, vitner også om en rex iustus-

lederstil. Han vurderte sin gjerning som regent, gjennom et kristent fortolkningsfilter, som 

inkluderte et klassifikasjonssystem med en hinsidig skala. 

Kildenes fremstilling av Håkon den Gode: 

I Historia Norvegia presenteres Håkon den Gode som en frafallen og henfallen til den 

tradisjonelle norrøne polyteisme. Dette ble av forfatteren tolket som et strategisk feilgrep, 

med det siktemål å kunne konsolidere sin makt i riket. Hans lederstil fremstilles som blandet 

og ambivalent, hvor en tendens i retning av en rex iustus-lederstil fremtrer i noen situasjoner, 

mens i andre situasjoner er det et primus inter pares-ideal som holdes i hevd. Han har 

elementer fra begge idealer, og en kan også spore noen overlappinger mellom idealene, viss 

grenser kan være noe porøse. Håkon den Gode gav gode lover for riket, og holdt seg til 

fedrenes lover og folkets vedtak. Å være lovkyndig var en dyd både under primus inter pares-

idealet og under rex iustus-idealet. En kan her innvende at med fremveksten av rex iustus-

idealet under de første kristningsforsøkene, bestyrkes vektingen av de juridiske strukturer i 

noe større grad. I tillegg skal Håkon ha gitt gode lover for riket, uten at det gis mer utførlig 

skildringer av lovens innhold. 

En konge måtte kunne forsvare sitt rike og opptre som hærleder når situasjonen krevde det. 

Under slaget på Fitjar opptrer Håkon med en blandet lederstil, med både rex iustus og primus 

inter pares-trekk. Det berettes om høyde dødstall på begge sider og at Gunnhilds sønner Gorm 

og Erling ble drept. Dette kan både tolkes som en kristen herskers strid mot hedendommen, 

eller som en primus inter pares-regent som opptrer som en krigsherre og utviser stort mot på 

slagmarken. Da Håkon får sitt banesår fra en unggutts spyd, blir dette av Historia Norvegias 

forfatter fortolket som en Guds straff for å ha våget å fornekte Kristus. I sum blir 

fremstillingsformen i Historia Norvegia av Håkon den Gode, en mislykket rex iustus som 

fortsatt hang igjen i de norrøne idealer. 

I Soga um dei gamle norske kongane, gis det til forskjell fra Historia Norvegias forfatter, et 

bilde av en mer entydig god regent med en rex iustus-preget lederstil. Han skal ha vært 

fredsæl og rettferdig. Vi hører heller ikke om noe frafall fra kristendommen eller noen 

guddommelig sanksjonert straff mot ham. I tillegg skal hans lederstil ha rommet en rekke 
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primus inter pares-trekk, med vekt på fysiske og mentale utmerkelser som styrke, 

edelmodighet og fagerhet. Videre skal han ha vært godt likt av hele folket. Tjodrek munk 

betoner at det hersket fred i riket under hans velde, noe som peker mot den fredsskapende rex 

iustus-regent. Som den første kristne kongen, opplært ved kong Adalsteins hoff, og en sann 

rex iustus, gis han meget flatterende karakteristikker. Ved å betone Håkon Adalsteins 

fredfylte regenstid for riket, gis det legitimitet og en høyere mening til hans styresett. En 

kristen hersker, skapte fred, gjennom sitt guddommelig innsatte embete.  

Dersom vi beveger oss til Ågrips forfatters fremstilling av Håkon den Gode, gis det et bilde av 

en regent med sterke og tydelige primus inter pares-trekk. Han skal ha vært en gjev høvding, 

som ledet sine menn uten å styre dem for sterkt. Hans evne til å bygge vennskapsallianser og 

inngå kompromisser, fremheves. På slagmarken skal han ha hatt lykkes med seg. Han skal 

videre ha vært sterkere, flottere og vakrere enn alle sine landsmenn. Han dro, kanskje som en 

tradisjonell krigerhøvding eller kanskje mer som en konge som førte en ekspansiv 

utenrikspolitikk, og la under seg Sjælland, Skåne og Vester-Gautland. Tjodrek munks 

fremstilling i Soga um dei gamle norske kongane, skiller seg klarest ut fra de to andre kildene, 

med sin sterke vektlegging av Håkon den Gode som en mer tydelig rex iustus-regent med bare 

noen ytterst få primus inter pares-trekk.  

Spørsmålet blir så om en kan kalle en konge som Håkon Adalsteinsfostre for en ideologisk 

sett Christus Domini, en herrens salvede konge? Riktignok fikk han en kristen opplæring i 

England og gjorde fremstøt for å utbre kristendommen i Norge. På den annen side, han lyktes 

ikke i kampen med de trønderske ladejarlene, og det hevdes også at han i perioder vendte 

tilbake til hedendommen. Riktignok var dette kun taktisk, han deltok på blot for å bygge en 

allianse med den gjenstridige Sigurd jarl.119 Tjodrek går ikke inn på disse problematiske 

aspektene, enten fordi han ikke kjente til dem, eller fordi det ikke ville passe inn med det 

bildet av kong Håkon Adalsteinsfostre, han søker å konstruere. Trass i dette, skal vi se at 

Håkon Adalsteinsfostre ikke var en renskåret rex iustus hersker, men at han hadde en blandet 

lederstil med flere norrøne trekk. Under kristendommens herskerideal, var det akseptert med 

den gode strid i kampen for å utbre kristendommen. Derimot ble den norrøne æreskodeksen 

med blodhevn og rivalisering, forsøkt bekjempet.  
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4. Harald Gråfell. 

Historia Norvegia. 

Det berettes videre at Gunnhild og hennes sønner Harald, Sigurd og Gudrød, hersket over 

Norges kyststrøk over en periode på fjorten år. Sønnene ble ledet av Gunnhild, som da fortsatt 

er en betydelig aktør i maktspillet. Deres måte å forvalte sitt embete og sin makt på, ble omtalt 

som ondskapsfullt i betydningen at urettferdighet rådet og at mange sultet. En slik styreform 

vekket naturlig nok sterk misnøye, og det endte med at Sigurd og flere av hans menn ble tatt 

av dage av Vossebøndene, under ledelse av Vemund Volubrjot, under et tingmøte. Opprøret 

fortsatte med Gudrød, som ifølge forfatteren av Historia Norvegiae hadde voldtatt konen til 

sin banemann Torkell. Gudrød bøter med livet idet Torkell hevner seg og tar ham av dage 

med sitt sverd på gården Alrekstad. Videre berettes det at Gudrøds hirdmann Erling Gamle, 

demonstrerer stort mannemot ved å hevne tapet av hans overordnede.120 Representasjonen av 

Gunnhilds sønner, småkongene Harald med tilnavnet Gråfell, Sigurd og Gudrød, har klare 

trekk av rex tyrannus. Som egenmektige despoter og hardstyrere som forårsaker sult og annen 

unødig lidelse i riket, blir de omtalt som ondskapsfulle. De faller så for eget grep, Gudrød blir 

stukket ned met et sverd i siden av Torkell, hvis kone han hadde forgrepet seg på. Kong 

Sigurd i dette samkongedømmet, blir til og med myrdet på tinget av Vossebøndene. En rex 

tyrannus lederstil var på ingen måte populært, hverken i norrøn eller tidlig kristen tid. Kongen 

var i en viss forstand satt til å tjene sitt folk, ikke til å skape unødige lidelser og urett.  

Soga um dei gamle norske kongane. 

Etter Håkon Adalsteinsfostres død av forblødning fra en kraftfull pil i skulderen under slaget 

ved Fitjar, overtok Harald Gråfell og brødrene hans rikets sentralmandat. Hans mor, dronning 

Gunnhild, gav ham slu, ondskapsfulle og dristige råd, som han fulgte i stor grad. Tjodrek kan 

videre berette at Harald Gråfells styre var preget av hardstyre for folket. Gjennom 12 år må 

folket lide under Harald Gråfells tyranni.121 Kong Harald Gråfell, gis ingen komplimenterende 

karakteristikker, han stemples som preget av onde råd og unødig hardhet i styreform. Med en 

far som Harald Brorsbane, og en mor som den påstått onde dronning Gunnhild, er det ingen 

overraskelse at Tjodrek plasserer hans styre ideologisk under termen rex tyrannus. Likevel var 

det slik at Harald Gråfell ble kristen under sitt opphold i England. Det må altså være i kraft av 

sin hardhendte styringsform, hvor personlige maktambisjoner kan ha kommet i veien for det 

allmenne vel, at Harald Eiriksson Gråfell ikke når opp til det kristne styringsidealet. Han har 

kanskje heller ikke virket i betydelig grad for å fortsette arbeidet med å utbre kristendommen? 
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Ideologisk sett, blir han klassifisert negativt, og dermed kan moralske verdidommer felles 

over historiens gang og dens ulike aktører. 

Det hører også med til bildet, at Harald Gråfells endelikt, omtales med en viss forsonende stil. 

Harald Blåtann, Danmarks første kristningskonge, omtalt som sønn av Gorm den gamle, lurer 

Harald opp i et bakhold. Tjodrek er ikke fri for en viss forferdelse, over at mannen som hadde 

fostret og tatt seg av den lille gutten Harald Eiriksson, senere fikk ham myrdet på denne 

måten. I ledtog med Harald Blåtann, stod Håkon jarl Sigurdsson, sønn av den drepte Sigurd 

jarl.122 En rex tyrannus er en idealtype, som kan hevdes å befinne seg som et konstrukt i et 

polart spenningsforhold med motbegrepet og antitesen rex iustus. Det gis kontrast og mening 

til de gode herskerne, i lys av de onde. Begrepet rex iustus dreier seg med andre ord også om 

hva det ikke er, hva det søkes å overskride og posisjonere seg mot, som en kontrast til. 

Tjodrek munk opererer i dette dikotomiske og polare spenningsforholdet, når han konstruerer 

sin tekst og posisjonerer sine aktører i sin beretning. 

Ågrip. 

Etter Håkon den godes død, var det Harald Gråfell som overtok mye av makten i riket. Det ble 

innført et samkongedømme, der Harald Gråfell styrte landet sammen med brødrene sine 

Sigurd Sleva, Godrød Ljome og Ragnfrød. Harald Gråfeld og hans brødre, får lite flatterende 

karakteristikker av Ågrips forfatter. Ikke bare har de vært hardstyrere, de har forårsaket sult, 

urettferdighet og andre unødvendige lidelser i riket. Termen ondskap blir ikke brukt, men de 

betegnes alle som vold- og ufredsmenn. 

«Harald var konge i femtan år. Han fylgde rådi til mor si og gjorde hard rett for 

landsfolket, - både han og brørne hans, og i deira tid var det svolt og sut og all-slag tung 

trengsle i Noreg. Dei var alle saman valdsmenn og ufredsmenn, dei vart òg mest alle saman 

drepne, for di folk ikkje kunde tola hardstyret og uretten deira.»123 

At en rex tyrannus styreform var lite populært blant folket, er ingen overraskelse. Derimot er 

det interessant å merke seg den folkejustis som kunne tre i kraft dersom hardstyret tiltok i 

betydelig grad. Det berettes om sult blant folket, det nøyaktige omfanget av dette gir ikke 

kilden oss noe svar på, men det er klart at de unødige lidelsene har vært betydelige. En konge 

kunne normalt sett ikke te seg som han ville i enhver sammenheng, og dette med å bringe 

nedgang og urettferdighet mot sitt eget folk, må ha vekket en betydelig folkelig harme. Nå 

kan det selvsagt ha seg slik, at kildens forfatter har overdrevet eller forvrengt de faktiske 
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forhold, men det er i alle fall interessant å merke seg at både Historia Norvegiae, Soga um dei 

gamle norske kongane og Ågrip, i en viss forstand er samstemte i å skildre et nokså 

destruktivt og despotisk styresett fra Harald Gråfeld, med råd fra sin mor Gunnhild, og 

brødrene hans. 

Kildenes fremstilling av Harald Gråfell. 

I Historia Norvegia beskrives Harald Gråfells og brødrene Sigurd og Gudrøds styre som et 

urettferdig, ondskapsfullt styre der mange sultet. Det kom til opprør mot dem, hvorpå Sigurd 

ble drept på tinget og Gudrød ble tatt av dage av en krenket ektemann. I kulissene virket 

moren Gunnhild med renkespill og illråd. Dette bildet av en rex tyrannus styreform er i 

samklang med det bildet som tegnes opp både i Soga um dei gamle norske kongane og i Ågrip. 

Tjodrek munk hevder at Gunnhild gav Harald Gråfell slu, ondskapsfulle og dristige råd. 

Harald Gråfell var en hardstyrer for folket. Det eneste formildende trekket som gis ham, er at 

han ble kristen under sitt opphold i England. Dette later ikke til å ha endret hans styreform i 

nevneverdig grad. Harald Gråfell var i stadig strid med Håkon den gode, og Håkon jarl 

Sigurdsson skal også ha blitt brakt opp i mye lidelse av Gråfell. Rivaler til tronen ble tatt av 

dage eller måtte flykte. Vi finner mye av det samme bildet i Ågrip, hvor fokuset ligger på at 

Harald Gråfell og brødrene var hardstyrere som forårsaket sult og urettferdighet i riket. Videre 

er de beskrevet som volds og ufredsmenn. Også i Ågrip blir det hevdet at Gråfell og brødrene 

hans fulgte rådene til moren Gunnhild. 

5. Håkon Sigurdsson Ladejarl. 

Historia Norvegia. 

Etter at kongsmoren Gunnhild hadde mistet alle sine sønner, var det Håkon jarl som 

nedkjempet alle småkongene og alle som skattet til Sveakongen, og kom til å samle makten 

rundt sin person. Historia Norvegia omtaler ham som ond, da han anvendte brutale metoder 

som overgikk selv en krigers æreskodeks. Håkon ville ikke omtales med kongetittel, all den 

tid hans ættetavle var preget av en rekke jarler. Håkon omtales som en stor kriger og en 

standhaftig dyrker av de norrøne gudene. Forfatteren bærer preg av en tydelig ambivalens i 

fremstillingen av Håkon jarl. På den ene siden er han en særdeles dyktig og strategisk kløktig 

kriger, noe som forfatteren har en viss beundring for, og på den annen side var han en hedning 

og en tyrann. Han hadde med andre ord en blandet lederstil, hvor han fremtrer som en rex 

tyrannus kun i visse situasjoner. Han konsoliderte sin maktbase, ved å legge under seg en 

rekke landsdeler. Gjennom det bildet som tegnes opp av Håkon jarl, ser vi at han utryddet alle 

småkongene og alle som skattet til Sveakongen. Videre beskrives hans ondskap som ubendig, 
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med andre ord som tøylesløs og despotisk. Dernest ville han heller kalles jarl enn konge, han 

var en stor kriger og en ivrig avgudsdyrker. Alle disse karakteristika kan hevdes å være en del 

av en rex tyrannus lederstil. En dyktig hersker skulle ha hellet med seg på slagmarken, og 

Historias forfatter går heller ikke avveien får å omtale Håkon som en kyndig og driftig kriger, 

både geostrategisk og rent personlig. Likevel er hans metoder for å beholde og å utbre sin 

maktsfære, for brutale og hardhendte. Han jaktet ned enhver potensiell fiende og viste ingen 

vilje til forsoning. Han later til og først og fremst tjene sin egen sak, og i mindre grad sitt folk. 

Hans villighet til å jakte ned gutten Olav, som kunne true hans makt, beretter også om en 

lederstil hvor målet helliger midlene. 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Soga um dei gamle norske kongane vektlegger en primus inter pares-lederstil, med trekk fra 

rex tyrannus, idet stridighetene mellom Gunnhild og Håkon øker i omfang, hvor begge 

betegnes som ondskapsfulle av Tjodrek. Landet ble herjet og folket ble utsatt for mye vondt, 

mens Håkon den onde forsøkte å jakte ned Gunnhild. Her er det at den slu Håkon den onde, 

klekker ut en ide for å kvitte seg med Gunnhild. I hemmelighet ber Håkon danekongen Harald 

Blåtann, om å fri til Gunnhild gjennom å sende henne et brev: 

«Først skulle han forsikre henne om hvor lykkelig Danmark ville bli under en slik 

dronning. Hva alderen angikk, kunne han si han ikke hadde i sinne å gifte seg med noen 

ungdom, han var selv oppe i årene og de kunne derfor passe godt sammen. Gunnhild ble svært 

glad over å få dette brevet fra kongen, og med kvinnelig lettsinn og i god tro la hun strakt i vei 

til Danmark. Men der lot kongen henne gripe og senke ned i en myr. Dermed var det slutt på 

de ondsinnede misgjerningene til Gunnhild.»124 

Håkon den onde får nå konsolidert sin makt i riket. Han fremstilles av Tjodrek som ikke bare 

en tyrann, men også en hedensk hersker som bloter til djevlene.125 Ved å koble kategoriene 

hedendom, djevelskap, ondskap og folkets lidelse, til en og samme skikkelse, gis Håkon jarl 

et skjemmende ettermæle. Ved å stemple ham som ond og despotisk, tildekkes en større 

kompleksitet i saksforholdet. Videre bygges det ideologisk sett, opp et bilde av hedenske 

herskere som enten noble hedninger, slik som Harald Hårfagre, eller ondsinnede tyranner. 

Dermed velges det også side i de aktuelle tronstridigheter. Å felle slike dommer over 

historiens gang, og tilskrive denne en høyere ideologisk og religiøs mening, er del av et 

ideologisk skjema med dets tilhørende klassifikasjonsapparat. Det er kanskje ingen 

overraskelse at en posisjonert geistlig aktør som Tjodrek, gir negative karakteristikker til den 

rivaliserende hedenske ideologi og religionsform.  

                                                           
124 Tjodrek, ca.1180, s.54 
125 Tjodrek, ca.1180, s.54 



53 
 

Ågrip. 

Ågrips forfatter fremstiller Håkon jarl som enevoldsherre over det meste av Norge, et embete 

han forvaltet med svært varierende hell. Han hadde ingen formell arverett som konge, og 

insisterte da også på å inneha tittelen jarl. Folket støttet ham i de første årene av hans 

styringstid. Etter hardstyret til Gunnhildssønnene, ventet folket seg bedre tider fra Håkon jarl. 

Han var da også populær i begynnelsen av sin styringsperiode, en dyktig krigfører og en 

karismatisk leder126, men som kom til å få et moralsk fall gjennom overdreven promiskuøs 

atferd.127 Det berettes videre at han var meget vis og fager å se til. Denne klokskapen han skal 

ha innehatt, ble tidvis anvendt til å utbre mye vondt.128 I en tidlig fase som landsstyrer, fulgte 

Håkon jarl i stor grad herskeridealet om primus inter pares, og dette med stort hell. Han var 

en dyktig kriger og en kyndig taktiker, som hadde stor suksess i å utbre sitt herrevelde. Ved 

manglende måtehold, mistet han alt det han hadde kjempet for. 

Moraliseringen, som Ågrips forfatter knytter til Håkon jarls misbruk av sin makt, til å oppnå 

seksuelle fordeler, setter denne delen av hans virke som en rex tyrannus. Her skiller Ågrips 

forfatter seg ut fra Historia og Soga um dei gamle norske kongane, ved å gå i detalj på Håkon 

jarls promiskuøse atferd, utifra en rex iustus-tankegang. Her skal han ha tatt seg til rette 

seksuelt, i så stor grad, at han til sist måtte bøte med livet. Etter å ha krevd sin rett med en 

kvinne ved navn Gudrun Lundasol, som skal ha bodd på Lunde i Gauldalen, kom Håkon jarl 

til å få en stor krigerflokk mot seg. Trellene hans, som han anvendte som sendebud, makter 

ikke å få henne med seg, og isteden blir de bedt om å bære frem et bud for jarlen. En 

frillekvinne ved navn Tora på Rimul, skulle slippes fri fra jarlens grep. Etter et slikt budskap, 

tok Håkon jarl med seg krigerfølget sitt oppover i Gauldalen. Der ble han møtt med en skur av 

piler, og måtte flykte sammen med trellen sin Kark.129 Det later til at Håkon jarl kan 

klassifiseres som en blanding av primus inter pares og en rex tyrannus. I mangt og meget 

fremtrer han i Ågrips beskrivelser, som en kriger som kjemper sammen med sine menn, 

taktiker og en karismatisk leder. Så kommer en til de nokså inngående beskrivelser av hans 

maktmisbruk, vedrørende konetyveri og generell promiskuøs atferd. Her havnet Håkon jarl i 

vanære, og ender med å få en stor krigerflokk imot seg. Hverken i norrøn eller kristen tid, var 

det noen utbredt aksept for en slik seksualpraksis. Riktignok finner vi en viss aksept for å ha 

                                                           
126 Ågrip, ca.1190, s.39. 
127 Ågrip, ca.1190, s.35-37. 
128 Ågrip, ca.1190, s.39. 
129 Ågrip, ca.1190, s.35-39. 



54 
 

friller som elskerinner i norrøn tid, men å fare på rov av koner fra etablerte forhold, kunne 

vise seg å være en risikabel affære. 

«Han sat med stor velde, og med myki og mangfaldig uvensæld då det leid på, og med 

ei udygd i ser, som drog honom til hel. Det var at han rekna seg same rett til alle kvinnor som 

han fekk hug på, og ikkje gjorde nokon mannemun eller skilnad på kven si kone eller syster 

eller dotter det var.»130 

Hvilke friheter kunne det å være den første blant likemenn romme? Og hvor gikk grensene? 

Dette herskeridealet må ha satt visse rammer og strukturert atferden etter en viss etikk. Ågrips 

forfatter hevder at Håkon jarls seksuelle eksesser hadde tjent ham til vanære. Med andre ord 

at hans atferd stred mot den allmenne retts- og æresoppfatning. 

Kildenes fremstilling av Håkon Sigurdsson jarl: 

I Historia Norvegia fremstilles Håkon jarl som en blanding av rex tyrannus og en primus inter 

pares. Hans rex tyrannus trekk, som viser seg i visse situasjoner, er benevnt som ondskap, at 

han nedkjempet enhver rival og i tillegg alle som skattet til Sveakongen, med andre ord en 

noe overdreven voldsbruk. Historia Norvegias forfatter fremhever også hvordan han benyttet 

seg av brutale metoder, som overskred en krigers æreskodeks. Av primus inter pares-trekk 

som nevnes, er at han var en stor kriger, dyrket de norrøne guder, og at han hadde lykken med 

seg gjentatte ganger på slagmarken. Dersom vi beveger oss til Soga um dei gamle norske 

kongane, fremstilles Håkon Sigurdsson jarl som en mere entydig rex tyrannus. Han fikk 

tilnavnet den onde, og nedkjempet alle rivaler for å bli enehersker. Nå kan en her innvende at 

å nedkjempe rivaler kunne være på sin plass innenfor et primus inter pares-ideal også. 

Grunnen til at dette atferdsmønsteret likevel peker mer i en rex tyranus-retning, er graden av 

voldsbruk. Tjodrek munk kan videre berette at landet ble herjet og at folket ble eksponert for 

mye vondt, all den tid Håkon kjempet mot Gunnhild og hennes støttespillere. En annen 

komponent i fortellingen, er at Håkon skal ha vært en hedensk hersker som blotet til djevlene. 

Han stemples som ond og despotisk, en hersker som påførte mye unødig lidelse blant sitt folk. 

Ågrips forfatters beskrivelse av Håkon jarl er mindre entydig negativ enn Tjodrek munk, og 

noe mer i samklang med fremstillingen i Historia Norvegia. Som en primus inter pares-

hersker, vektlegger forfatteren hans brede folkelige appell i begynnelsen av sitt herrevelde. 

Han var videre en dyktig hærfører og en karismatisk leder. Han skal også ha vært både vis og 

fager for øynene. Håkon jarl gis også noen rex tyrannus-trekk i visse situasjoner. Dette gjelder 

først og fremst hans påståtte moralske fall gjennom en overdreven promiskuøs atferd. Videre 
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skal han ha hatt en klokskap som tidvis ble anvendt for å utbre mye vondt. Ågrips forfatter 

skiller seg ut fra de andre to kildene, ved sin utbrodering og moralske fordømmelse av Håkon 

jarls påståtte seksuelle utskeielser. 

6. Olav Tryggvason: 

Historia Norvegia. 

Da det kom Håkon jarl for øret at den farløse gutten Olav var kommet til verden på 

Orknøyene, gav han seg strakt i kast med en hærferd mot ham, idet han fryktet konkurrenter 

til sitt maktsete. Olavs mamma fikk høre om Håkon jarls planer og bestemte seg da for å ta 

drastiske grep, hvorpå hun får brakt gutten til et trygt sted. Gutten Olav reiste nå til Svitjod, 

hvor han ble oppfostrer av Torolv med kallenavnet Luseskjegg. Dette går ikke etter planen, da 

de egentlig satte seil mot Russland, men havnet på avveie mot Estland. Utenfor Øysysle blir 

de bordet av pirater og mange blir drept og resten tatt til fange. Fosterfaren blir tatt av dage, 

mens Olav blir solgt som trell på et marked i Estland.131 Historia Norvegias forfatter skildrer 

videre hvordan frendene til Olav ankommer Estland for å inndrive skatter for Russlands 

regent, hvorpå gutten Olav kjøpes fri fra trelldommen. I de videre beretninger om gutten Olav, 

fremkommer det at han anvendte vold for å gjenopprette sin ære og hevne sin avdøde fosterfar. 

Dette skulle ha skjedd på torget i Holmgard, og brakte ham ry som en modig kriger allerede 

da. Den russiske kongen kalte da Olav til seg for å oppfostre ham, all den tid han anså at 

gutten Olav hadde vist seg verdig ved sitt store mot. Da han ble eldre, fremstod han som en 

kriger som levde av å plyndre og herje langs Østersjøstrendene. Han blir omtalt som en 

skrekk og en redsel for den lokale befolkningen.132 Han beskrives med en viss beundring og 

en ambivalent holdning til hans primus inter pares-pregede ungdomstid, og deretter som en 

veldig kjemper med en rex iustus preget lederstil etter sin omvendelse til kristendommen. 

Disse termene vedrørende styringsform, bygges delvis inn i hverandre med en viss grad av 

forenlighet, og delvis står de i sterk kontrast til hverandre. Et gjennomgående mønster her, er 

striden for den gode sak etter dåpen og omvendelsen til kristendommen. Kongen skulle 

fortsatt i en viss forstand være modig, barsk og en kompetent kriger på slagmarken. 

Legitimeringsapparatet ideologisk sett, ble likevel et annet, når kongen nå skulle bekjempe 

hedendommen.  

Samtidig fremkommer det at han kom stadig lengre bort fra Gud. Han kommanderer etter 

hvert en mektig flåte, hvor både nordmenn, daner, gøter og vender, deltar som mannskap og 
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krigere. Fra Vendland dro de på vikingtokt til Friesland, deretter til Flandern og England, hvor 

han fremstår som den første blant likemenn, en karismatisk leder og en krigsherre villig til å 

anvende harde virkemidler for å tilrane seg materielle og sosiale goder. Det berettes videre at 

han gjorde storverk i Skottland, og at han ikke skånte noen i Irland heller, igjen med en 

distansert og ambivalent beundring for hans mot og barskhet. Samtidig fremkommer det 

hvordan selv en tøylesløs og utemmet vikingleder, endelig fikk del i Guds nåde, idet han 

vender om etter møtet med en kristen eneboer som kommer med en spådom.133 Ideen om at en 

god leder skulle være villig til å anvende militære virkemidler, blir værende inn i kristen tid. 

Riktignok skifter fokuset fra mere kortsiktig vinning, til å krige for å utbre den gode sak og 

stride mot ondskap. Olav Tryggvasons erfaringer og ry som en tidvis både brutal men også 

høyst kompetent krigerleder, er karaktertrekk og erfaringer som han dro nytte av også som en 

kristen hersker. Som en karismatisk norrøn krigerleder i sin ungdomstid, manglet Olav 

Tryggvason et institusjonelt rammeverk rundt seg. Dermed ble fremvisningen av fysiske 

styrke, mot, barskhet, personlig ære og karisma, av sentral betydning for å kunne etablere et 

maktnettverk.  

Olav Tryggvason og hele hans hær mottok dåpen som det rituelle tegn på omvendelsen til den 

nye tro. Deretter seilte de over til Norge, sammen med biskopen Johannes og presten 

Tangbrand, som hadde fått oppdraget med å predike den nye lære for islendingene. Han hadde 

også med seg en rekke andre tjenere av den kristne tro, og alle var med for å forkynne Kristi 

lære for hedningene i hjemlandet. Håkon jarls herrevelde ble knekt, og det berettes videre at 

nordmennene vendte om og valgte Olav Tryggvason til sin nye konge.134 Under den videre 

kristningsprosessen av landet, fremstår nå Olav Tryggvason, gjennom Historia Norvegias 

forfatters representasjon av ham, mer som en kristen rex iustus hersker enn en norrøn primus 

inter pares:  

«I mellomtiden fikk Olav i stand forlik mellom Kongenes Konge og dem av 

landsmennene sine som bodde langs kysten, og når biskopen ikke maktet å vinne på dem med 

sitt åndelige sverd, gjorde Olav bruk av sitt håndfaste våpen og tvang almue og jarler, spebarn 

og oldinger inn under Kristi herredømme. Og slik gikk det for seg at han innen fem år kunne 

overgi til Kristus alle folkene i skattlandene både på Hjaltland, Orknøyene, Færøyene og 

Island – sterke i troen, glade i håpet og glødende i kjærlighet.»135 

Her ser vi klare tendenser i retning av idealistiske og skjønnmalende beskrivelser, men også at 

Olav Tryggvasons utøvelse av herskermakt og hans voldsbruk, nå har blitt del av et kristent 
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ideologisk skjema. Det er den gode og rettferdige volden som nå utøves av Olav Tryggvason 

og hans menn. Dette kan da fortolkes som et ideologisk konstrukt, hvor siktemålet var å 

rettferdiggjøre en ny samfunnsorden.136 Det gis både en dennesidig, og en hinsidig ideologisk-

religiøs skala, som befestet det nye herreveldet. Olav Tryggvason er både en sterk leder, en 

hardhendt men også kyndig krigerkonge, en leder med mye hell på slagmarken, og som var 

god mot sine frender men hevngjerrig mot sine fiender. Dette knyttes opp mot paradiset, ideen 

om det evige liv etter dette, og tanken om at det nye herreveldet gir mulighet for frelse til hele 

folket. Under Kristi herrevelde, står kongen som Kristi jordiske representant. En del av det 

norrøne herskeridealet primus inter pares, var å være en karismatisk leder. Siden det ikke 

fantes noe formalisert institusjonelt rammeverk enda, ble det desto viktigere å befeste sin 

makt gjennom å vise seg som den sterkeste, mest gavmilde, barskeste og mest karismatiske av 

folket. En kan tale om ulike stadier i karrieren til Olav Tryggvason, fra vikinghøvding og ivrig 

plyndrer, til en kristningskonge som benyttet seg av både sverdmisjon og teologisk støtte fra 

sine prester. Han kan omtales både som en kriger, en konge og etter hvert en slags helgen. 

Gradvis vokser det kristne herskeridealet frem, men ikke i noen rendyrket og klar form. 

Ideologisk sett er ikke ideen helt fullbyrdet under Olav Tryggvasons herskertid, men vi kan se 

konturene av denne overgangs og blandingsformen av både primus inter pares og en rex 

iustus lederstil: 

«På den måten ble Guds vogn, øket med ti tusen mann, utstyrt med Kristi firspann og 

fylt med den ufortjente frelse vi har gjennom Ham, takket være denne vidunderlige kongen 

kjørt til jordens ytterste grenser likesom av en veldig hest for å vende tilbake til det fedreland 

vi har i Paradis.»137 

Ved å knytte kongemaktens sentralisering og økede betydning for styret av riket, til en 

konstruert ide om evigheten og et Paradis etter døden, gis den rojalistiske herskerform øket 

betydning. Kristendommen blir således et mektig ideologisk og religiøst maktredskap for å 

etablere det nye herrevelde. Kristendommen som et sosialt og kulturelt ide- og verdifellsskap, 

viste seg tilpasningsdyktig, og evnet å inkorporere en rekke tradisjonelt norrøne tanker om 

styre- og samfunnsform. Især blir ideen om den seirende krigerkonge, inkorporert i den nye 

herskerideologien. Krig utgjør således en kontinuitet, mellom den yngre hedenske og den 

eldre omvendte Olav Tryggvason, men det dreier seg om krig på svært ulike premisser.  

                                                           
136 Denne nye samfunnsorden hadde både moralske, sosiale, kulturell og religiøse trekk. Det var heller ikke tale 
om noe renskåret brudd med tradisjonen, snarere dreide det seg om ulike overgangs og blandingsformer. 
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Olav Tryggvason havner i strid med danekongen Sven, etter først å ha ektet hans datter Tyra. 

Ute på havet, med kurs mot vendene for å be om en hjelpehær, kommer Olavs endelikt idet 

han omringes av fiendens skip. Kilden holder for sannsynlig at Olav led drukningsdøden 

under de harde kampene som fulgte. Her kjempet kongen tappert sammen med sine menn, og 

lederstilen peker igjen mot primus inter pares. Det skapes også noe mystikk, ved at det ble 

hevdet at Olavs lik ikke var å finne, og at noen senere hadde påstått å ha sett ham i et kloster. 

Forfatteren av Historia Norvegia går ikke videre inn på dette og er ærlig med sin usikkerhet 

om saken.138 

Etter dette fulgte harde tider, der danekongen Sven Tveskjegg lot sønnene til Håkon jarl styre 

Norges rike gjennom fjorten år. Da disse to jarlene satt med makten i landet, ble 

kristendommen motarbeidet, uten at vi får noen detaljerte skildringer om hvordan dette skulle 

ha foregått.  

Soga um dei gamle norske kongane. 

Da Håkon jarl den onde hadde beholdt makten gjennom 29 år, svirret ryktene om at Olav 

Tryggvason nå var i England. Tjodrek omtaler Olav Tryggvason som et godt mannsemne som 

hadde fått sin oppfostring hos den russiske kongen Valdemar. Da Olav Tryggvason forlot 

Russland, ble han utstyrt militært for hærferd. Olav og hans menn, herjer senere Danmarks 

kyststripe med plyndring og strid.139 Her fremstilles Olav, før han får dåpen, som en primus 

inter pares. Han er med sine menn og kjemper og går i viking sammen med dem. Han leder 

ved eksempel og bygger sin makt på personlige lojalitetsbånd.  

Tjodrek kan videre berette at da Olav Tryggvason kom seilende inn til Orknøyene med sitt 

følge, så han seg nødt til å fare hardt frem for å kristne folket på øyene. Den gjenstridige 

jarlen av Orknøyne, Sigurd, fikk sin egen lille sønn Torfinn kidnappet av Olav Tryggvason. 

Sigurd blir senere truet av Olav om at hvis han ikke lot seg og folket sitt døpe, ville han 

myrde den lille gutten. I tillegg til dette, ville Sigurd få et evig fiendskap med Olav, noe som 

kunne koste ham meget dyrt. Sigurd bestemte seg da for å omvende seg og folket sitt. Selv om 

Tjodrek hentyder til at Sigurd ga etter i underkastelse, snarere enn i en inderlig tro, kan han 

videre berette at Sigurd etter hvert ble en dedikert og trofast kristen.140 Olav er her en primus 

inter pares, et krigersk kongsemne som er villig til å ta brutale midler i bruk om det trengs. 

Olav lever tett på sine menn og er med dem i striden. Han tar i bruk rivalisering, og kjemper 
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om makten. Samtidig tar han særs drastiske virkemidler i bruk, og en kan spørre seg om han 

ikke gikk utover sitt mandat ved å kidnappe et lite barn. Tjodrek anså her at det var legitimt 

med harde midler, så lenge dette skjedde i den gode saks tjeneste og met et høyere kristent 

siktemål. Vi ser med andre ord også noen glimt av rex iustus idealet i denne 

situasjonsbeskrivelsen. Men Olav Tryggvasons vrede blir beskrevet som hellig av Tjodrek. 

Det er den gode volden, den guddommelig sanksjonerte volden for det felles beste. Ideologisk 

sett tilsløres dermed en del aspekter ved Olav Tryggvasons åpenbare brutalitet under sin 

sverdmisjon.  

Etter at Olav Tryggvason hadde samlet sammen og konsolidert sitt herrevelde, gikk han ifølge 

Tjodrek munk i gang med å førfølge sin erkerival Håkon Jarl. Håkon jarl hadde mistet mye av 

sin personlige gunst, og skal ifølge kilden ha blitt forlatt av sine menn. Dermed havnet Håkon 

på en desperat flukt fra sine fiender. Den eneste som ble værende ved hans side, var trellen 

hans Kark. Under flukten skal Håkon ha ankommet gården Rimul. Der skal han ha søkt 

tilflukt i grisehuset, som ble bestyrt av frillen hans Tora. Håkon skal i lys av omstendighetene 

ha vært ille til mote. Han falt i søvn, hvorpå trellen hans Kark skar halsen av på ham. Kark 

skal så ha brakt meg seg det avskårede hode til sin tidligere herre, og gitt det til Olav 

Tryggvason i håp om å høste nåde og forsoning fra ham. Dette skjedde ikke, for Olav skal ha 

fått trellen henrettet ved hengning.141 Her kan en se rivalisering, vold og hevn, som kan 

relateres til et primus inter pares-herskerideal. Makten bygges nedenfra, og når den feiler, slik 

som i tilfellet med Håkon jarl, havnet han i en desperat og vergeløs situasjon. En dyktig 

primus inter pares-hersker, måtte evne å samle menn rundt seg og holde på deres trofasthet og 

gunst, gjennom blant annet gavegivning, evne til å beskytte og personlig karisma. Tjodrek 

munk gjør ingen forsøk i denne passasjen, på å koble rivaliseringen til noe annet enn den 

tradisjonelle rivaliseringen som spilte seg ut ved strid, allianser, maktkamp og indirekte også 

en ære-skam kodeks som låste aktørene fast til en etablert struktur for konflikthåndtering blant 

mektige menn. 

En dag Olav Tryggvason steg i land under et strandhogg, hadde hans fiender avskåret ham fra 

hans skip. Under denne krisen, så han seg nødt til ydmykt å be om hjelp fra høyere makter. 

Olav Tryggvason sverger ed på at han vil omvende seg, dersom han berger sitt liv i den vonde 

knipe. Tjodrek hevder så at Olav Tryggvason fikk guddommelig hjelp, og kom seg unna. 

Deretter seilte han til Irland og videre til Scillyøyene utenfor England med sine menn. Her 
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holder Olav Tryggvason sitt ord, og lar både seg og mannskapet døpe av den ærerike abbeden 

Bernhard.142 Her ser vi hvordan Tjodrek ideologisk sett, betoner en guddommelig inngripen i 

historiens gang. Når Gud kan gripe inn i historien, blir dette i realiteten et mektig 

legitimeringsverktøy for kirken og dens maktambisjoner. Religionshistorikeren Gro 

Steinsland betoner hvordan Kristus på denne tiden ble fremstilt som en seirende krigerkonge. 

En germanisert Kristus, som på romanske krusifikser fikk en kulturell materialisering som en 

kongegud, portrettert med kongekrone og et myndig blikk. Kristus kunne ifølge Steinsland 

med inspirasjon fra Johannes åpenbaring, bli omtalt som rex regum, kongen over alle konger, 

som den autoritative herre i Salmenes bok. Et slikt kristusbilde kunne passe inn i en germansk 

helterolle. Allerede under den frankiske kongeslekten merovingernes tid, ble Kristusfiguren 

satt i scene med hest og våpen. Med øks, spyd og skjold ble denne monarkistiske guddom 

fremstilt som seierherren over den fysiske døden og de onde mørkemakter. Det var 

guddommens maktaspekt og Kristus som victor, seierherre på slagmarken, som ifølge 

Steinsland kom til å være en sentral bestanddel i den nye religionens nedslagsfelt.143 Dette 

krigerske kristusbildet kan bidra til å kaste lys over den blandede lederstil, der det både 

forekommer rex iustus og primus inter pares aspekter som en del av kongens rolle. 

Olav Tryggvason lytter til de utsendte budbæreres ønske om at han må komme tilbake til 

Norge. Olav Tryggvason mener å ha fått et kall fra Gud, og besluttet seg for å dra av sted på 

sin misjonsreise. Olav vil ha en teologisk tyngde med seg i form av flere fremtredende 

geistlige. Blant andre tok han med seg biskop Sigvard, som skal forkynne skriften for hans 

hedenske landsmenn. Videre lister Tjodrek opp presten Teobrand fra Flandern, presten 

Thermo og flere diakoner. At Olav allerede her følte seg som en mann med et guddommelig 

kall, kommer klart frem av følgende sitat: «For denne helhjertede mannen hadde allerede 

tenkt ut alle slags råd for hvordan han skulle sørge for å legge hele landet under Kristi åk slik 

at han ikke kom til å herske over hedninger.»144 Å gå i strid for den gode sak i kampen mot 

hedninger og andre såkalte mørkekrefter, ble ansett som legitimt under rex iustus idealet. Ved 

å bringe med seg så mange geistlige, skapes det også en bestyrket legitimitet. Olav har blitt en 

del at et høyere metafysisk klassifikasjons- og legitimeringsapparat, ikke bare en herjende 

krigerkonge. 
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Håkon jarl hadde iverksatt et svik og et komplott mot Olav Tryggvason. Brødrene til hans 

mor, kom ifølge Tjodrek, til ham og avsløret planene til Håkon. De ba Olav innstendig, at han 

ikke måtte vike tilbake for å beskytte seg og dem og resten av riket. Olav Tryggvason skal ha 

blitt ille til mote av disse nyhetene. Han skal da ha gitt saken over i guddommens hender, slik 

at han ved Guds hjelp skulle makte å gjennomføre det Gud selv ønsket av ham. Svikeren Tore 

Klakke, som hadde vært i England for å villede Olav, måtte i den forbindelse bøte med livet. 

Den neste dag reiste Olav Tryggvason, med hjelp fra den allmektige, til Nidaros.145 Her kan 

en se hvordan Olav Tryggvason, i kildens representasjon av ham, tyr til guddommelig hjelp 

for sine valg og sin virksomhet. Han var ikke kun en leder som rydder opp i kraft av rent 

personlige egenskaper, men søker aktivt å være et redskap og en del av den guddommelige 

forordning. Olav Tryggvason får mye av sin makt ovenfra, fra Gud. Dette kan hevdes å ha 

utgjort en effektiv legitimeringsstrategi for den sosiale posisjonering og de handlingsvalg som 

Olav tok. Verkets forfatter, Tjodrek munk, søker aktivt å koble mange av Olavs gjerninger 

opp mot et større religiøst konstrukt. Videre myrdes en av Olavs svikere, Tore Klakke, men 

gjennom kildens representasjon, fremstår drapet som legitimert av en høyere mening. Drapet 

fremstår som en del av den gode striden for den rette tro. 

Etter at kong Olav Tryggvason hadde konsolidert sitt herrevelde i landet, gikk han i gang med 

å renske ut hedendommen. Tjodrek gjør et poeng ut av at dette skjedde med Guds hjelp og 

omtaler det som en arbeidsvirksomhet i Guds jordiske vingård.  

«Nå satte kongen hele hugen og alle sine krefter inn på med Guds hjelp å utrydde blot 

og hedendom i landet, og i dette var han en utrettelig arbeider i sin Herres vingård. Han ba og 

tryglet, og av og til skremte og truet han, for han så at hedningenes hjerter var ville, besmittet 

fra lang tid tilbake av vantro og avgudsdyrkelse som de så å si hadde suget i seg med 

morsmelken. Derfor måtte det en kraftig hånd til for å rive dem løs, og når de ikke lot seg 

bevege av ord, lot han piskeslagene følge.146» 

Her kan en se hvordan Tjodrek munk innskriver Olav Tryggvasons virksomhet etter 

nedkjempelsen av rivalen Håkon jarl, som del av en større guddommelig plan. Olav 

Tryggvason fremstår som en rex iustus, et redskap for Guds vilje og makt. Han utførte sin 

Herres ønsker på jorden, og hans strid er en kamp for den gode kristne sak. Utryddelsen av 

hedendommen fremstår gjennom bruken av et slikt teologisk skjema, som en rettferdig og 

nødvendig kamp. Olav fremtrer som i besittelse av en rekke ulike virkemidler for å bevege 

hedningenes mentalitet. Han forsøkte sine retoriske ferdigheter, og ønsket å tale dem over til 
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sin side av saken. Da dette ikke virket, var han villig til å ta både harde og til dels drastiske 

virkemidler i bruk. Denne villigheten til å ta i bruk voldelige virkemidler, løftes opp som en 

del av et større kristent fortolknings og klassifikasjonsapparat. Dermed fremstår ikke volden 

som ensidig brutal og grusom. Det er den legitime og guddommelig sanksjonerte volden for 

den gode og rettferdige sak vi er vitne til.  

Som et ytterligere eksempel på et rex iustus-preget kongeideal, hvor striden for den gode og 

rettferdige sak legitimeres som del av en overordnet plan, har vi Tjodreks beretning om 

nedbrenningen av det hedenske gudehovet på Mære. Erkerivalen Håkon jarl, hadde også 

samlet en rekke norrøne gudebilder på dette kultstedet, hvor ulike seidmenn hadde en sentral 

posisjon. Her foretok Olav Tryggvason en kollektiv avstraffelse, der seidmennene måtte bøte 

med livet for å trygge den nye slekt fra hedendommen. 

«Dit kom kong Olav og kalte til seg alle dem som hadde vært bundet i avguderiets 

tunge lenker og som man på norsk kalte seidmenn. Disse, mente kongen, kunne ikke 

helbredes, og for at de ikke skulle skade den nye sæd, bød han at de skulle samles i et hus som 

var viet til avgudene og brennes sammen med gudebildene. Etter hva folk forteller, var det 80 

mennesker, både menn og kvinner, som ble brent inne her.147»  

Her kan det gi mening å sondere tydeligere mellom det teologiske hovedbudskapet i det 

gamle og det nye testamentet. Det later til at munken Tjodrek lener seg mest på det 

gammeltestamentlige gudsbildet, der den rettferdige, dømmende og straffende guddommen 

har en sentral plass. Olav Tryggvasons kamp mot hedendommen, blir i et slikt kristent 

perspektiv, fortolket som at Olav Tryggvason er et redskap for Guds vilje. Det hører videre til 

dette bildet en ide om at historiens gang ikke er vilkårlig, men er del av en større 

guddommelig plan med menneskeheten og historien. Den kristne tidsforståelse kan sees som 

lineær, hvor historien beveger seg fra skapelsen og paradiset, og helt frem til apokalypsen og 

dommens dag. Et annet element som hører med til drøftingen, er det upersonlige og 

makthierarkiske aspektet, der vold i mindre grad blir noe nært og personlig. I henhold til dette 

idealet, finner vi et noe mer sammensatt bilde av denne hendelsen. På den ene siden er Olav 

Tryggvason en del av Guds plan og et redskap for den guddommelige vilje, mens på den 

annen side hentyder teksten til et personlig og nært forhold under innebrenningen av 

seidmennene. Har han følt en personlig vrede mot de norrøne seidmennene? I så fall hvorfor? 

Var det hevnen og nedkjempelsen av erkerivalen Håkon jarl som var hans egentlige motiv? 

Dette gir ikke kilden noe godt svar på, og en overlates til spekulasjoner. Det som er hevet over 

tvil, er at det ble et skifte i maktidealet og maktutøvelsen under denne tidsperioden. Måten 

                                                           
147 Tjodrek, ca.1180, s.59. 



63 
 

kongen håndhevet sin makt på var i endring. Men hvor mye av disse ideologiske elementene 

er bygget inn i historien i en norsk høymiddelalderkontekst, og hvor mye hører til Olav 

Tryggvasons samtid? Det ligger utenfor denne oppgavens mandat å hevde noe om 

realhistorien, da jeg anvender kildene som levninger for fremstillingsformen i historiekrøniker 

i Norge på annen halvdel av 1100-tallet.  

Under beretningen om Olav Tryggvasons endelikt, ved slaget ved øya Svold.148 Han skal ha 

blitt overrumplet av sytti skip, med sine elleve, fra danekongen Sven, sveakongen Olav og 

Eirik, sønnen til Håkon jarl.149 Kongens hær skal ha blitt nedhugget av den tallrike 

overmakten. Olav Tryggvasons fiender fikk ifølge Tjodrek ikke sin seier lettvint. Alle de 

barskeste krigerne til fiendehæren, skal ha falt i slaget eller måtte vike tilbake med omfattende 

kjøttsår på sine kropper. Disse skildringene av slaget ved Svolder, omtalt av Tjodrek som 

utkjempet ved øya Svold, kan klassifiseres som en del av en primus inter pares-lederstil. 

Kamp om ære, rivalisering og ry på slagmarken, dukker opp igjen i kilden. Når Tjodrek 

kommer til Olav Tryggvasons død, lanserer han to versjoner. Ifølge den ene varianten av 

fortellingen, hoppet en sterkt presset Olav Tryggvason over bord, og druknet med sin brynje i 

havet. Ifølge den andre versjonen som lanserer, var det slik at Olav Tryggvason kom seg unna 

i en liten båt, og reiste til et fjerntliggende kloster for å søke frelse for sin sjel. Tjodrek vil 

ikke spekulere i saken, men nøyer seg med å slå fast at Olav Tryggvason nå nyter den evige 

fred hos sin herre Kristus.150  

Et rex iustus-kongeideal åpner definitivt opp for retten til å forsvare seg ved angrep på sin 

autonomi. Således kan Olav Tryggvason og hans krigeres selvforvarsstrid, tolkes som del av 

et rex iustus herskerideal. Ut ifra en slik situasjonskontekst, kan Olav Tryggvason og hans 

menns strid tillegges heroiske overtoner. De skal ha kjempet meget tappert, mot en tallmessig 

overlegen fiende. Seieren til danekongen Sven, Sveakongen Olav og Eirik jarl, skal ha kostet 

dem meget dyrt. De skal ha mistet eller fått alvorlige skader på sine ypperste krigere. Hvor 

personlig var så denne striden? Og fantes det en understrøm av en bundethet til en ære-skam-

kodeks? En kan kanskje innvende at ingen strid er helt uten personlige momenter. Nå skulle 

også en kristen hersker vise gode krigerferdigheter, og ikke minst strategiske evner, på 

slagmarken. Stridene skulle likevel, etter den gradvise overgangen til kristendommen i Norge, 

utøves etter mer generelle og abstrakte prinsipper som rettferdighet, det guddommelig 
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legitimerte kongerike og den gode sak. Prinsippet om det allmenne vell, res publica151, kan 

også hevdes å være en del av dette bildet. Det dreier seg på den ene side om en øket 

ideologisering, styrt i stor grad av allmenne, upersonlige og abstrakte juridiske, teologiske og 

politiske prinsipper, og på den annen side om en bestyrkning av sentralmakten, det juridiske 

apparatet og kongens reelle maktbase. 

Ågrip. 

I Ågrip finner en enda mer betoning av et primus inter pares-lederskap hos Olav Tryggvason, 

noe som i betydelig grad fortsetter også etter hans omvendelse til kristendommen. Olav 

Tryggvason hadde blitt solgt på slavemarkedet i Holmgard, dette skjedde etter en dramatisk 

kapring hvor blant andre hans fosterfar Torolv Lusaskjegg måtte bøte med livet. Da gutten var 

blitt 12 år, vant han ifølge Ågrips forfatter heder og rettferd, da han myrdet sin fosterfars 

banemann. Gutten Olav, løpte så til dronningen, hvor han mottak forbønn og vern.152 Ågrips 

forfatter tilfører en del nye detaljer til denne beretningen, hvis vi sammenlikner med både 

Tjodreks Soga um dei gamle norske kongane og Historia Norvegiae. Blant annet får vi vite at 

fosterfarens banemann, skal ha holdt en øks i hånden, som hadde tilhørt Torolv. Olav 

Tryggvason gjenkjente da dette våpenet fra fosterfaren, og besluttet seg til å konfrontere 

mannen med ugjerningen.  

«Han spurde seg fyre korleis mannen hadde fenge fat i denne øksi, og av svari hin gav 

vart han full-vis med at det var både øksi og banemannen til fosterfaren hans. Han tok då øksi 

or handi på honom som hadde havt henne dit og drap honom, og hemnde soleis fosterfar sin. 

Men det var stor mannhelg på denne staden og stor straff for å drepa ein mann der. Olav tok 

seg den rådi at han ljop i dronningi si vern. Og for hennar fyrebøn skuld, og av di verket 

tyktest djervt gjort av ein tolvårs-gamal svein, og av di hemni tyktest rettferdig, so fekk han 

miskunn hjå kongen.»153 

Gutten Olav Tryggvason, gis her allerede karakteristikker som taler for en fremtidig primus 

inter pares leder. Han utsteder en rettferdig hevn, så å si vasker vanæren vekk med blod for å 

gjenopprette en tapt maktbalanse. Videre viser han mot og styrke, som langt overgikk det en 

kunne forvente av en ordinær gutt. Kongen i Holmgard gir ham da skyldfrihet. Etter dette 

vokser Olav Tryggvasons ry, heder og respekt i området. Senere i livet samler han sin egen 

flokk og flåte, og legger ut for å herje og plyndre.154 Forfatteren av Ågrip virker noe 

ambivalent i sin skildring av den unge Olav Tryggvason. En gutt som holder sin og frendenes 

                                                           
151 Opprinnelig en romersk juridisk term, som ble anvendt videre inn i folkevandringstiden fra ca.500 evt., og 
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152 Ågrip, ca.1190, s.43.  
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ære i hevd, som ikke lar seg kue og som er villig til å ta harde midler i bruk.  Han fremstår 

som for ærekjær og litt for brutal, i sine fremgangsmåter. Selv om det kommer frem at det var 

langt gjevere å være en kristen hersker og kjempe for Kristi sak, så gis det likevel en viss 

beundring for den djerve, barske og karismatiske Olav Tryggvason. Med andre ord bedømmes 

Olav Tryggvason mer moderat i sin ungdomstid sett i forhold til en kristen verdiskala, og en 

del høyere i forhold til en mere tradisjonelt preget hedensk verdiskala. Hans senere plyndrings 

og herjingsferder, har ikke vært av det gode. Dette trass i at forfatteren av Ågrip ikke direkte 

fordømmer hans virksomhet i ungdomstiden heller.  

Selv etter omvendelsen til den kristne tro, finnes det visse primus inter pares-trekk ved Olav 

Tryggvasons virke. Etter at han giftet seg med Tyra, datteren til danekongen Svein 

Tjugeskjegg, brøt det ut en kraftig disputt mellom svigerfar og Olav Tryggvason. Danekongen 

holdt i hevd sine harde ord mot Olav Tryggvason etter et hærtog i Vendland, og ønsket å 

stoppe ekteskapet. Olav Tryggvason tolket dette som spott og grov æreskrenkelse, noe som 

første til at han ønsket strid mot Svein Tjugeskjegg. Etter å ha seilt over til Vendland med 

elleve skip, blir han sviktet av leidangsflokken sin. Isteden ønsket han å samle sammen hans 

gamle frender fra sin ungdoms plyndringsferder. Dette mislyktes ham også, for ved Sjælland 

ankom sveakongen Olav, Eirik sønn av Håkon Ille, og Svein Tjugeskjeggs flåte.155 

«Svein hadde tretti skip og Olav tretti, Eirik tvo og tjuge. Svein lagde fyrst imot Olav 

med tretti skip; men han fekk stort mannspille og vende um med vanære. Dinæst lagde Olav 

den Svenske til med like mykje folk som Svein, men bar derifrå likso stor vanære. Deretter 

lagde Eirik til, og han fekk siger.»156 

Dette sjøslaget ved Sjælland, kostet etter stor sannsynlighet kong Olav Tryggvason livet.157 

Her var det ikke sverdmisjon og utbredelse av kristendommens sak, som stod på spill. Det var 

retten til sin ektefelle og trangen til å hevne de harde og vanærende ord han hadde fått mot seg 

fra danekongen Svein Tjugeskjegg, som stod i fokus. Her opptrådte Olav Tryggvason som en 

primus inter pares, selv om han riktignok måtte han tåle svik fra mange av sine menn. 

Stridens logikk, berettes etter en æreskodeks, hvor påføring av vanære krevde hevn. En hevn 

for et mer personlig tvistemål, hørte til primus inter pares, hvor kongen var en kriger som den 

første blant likemenn. En krigerkonge kunne ikke vise seg veik og tilbakeholden, uten å 

                                                           
155 Ågrip, ca.1190, s.49. 
156 Ågrip, ca.1190, s.49. 
157 Her er det delte meninger, noen muntlige kilder skal ha hevdet at Olav Tryggvason hadde overlevd sjøslaget 
ved Sjælland. Han skal senere ha blitt observert ved et kloster i Jerusalem. Dette finnes det ingen konkrete 
beviser for, men Ågrips forfatter velger å ta det med: «Sume trur at han hev kome seg burt i ein båt, og segjer 
at han hev vorte sèdd sidan i eit kloster i Jorsalaland (s.49).» 
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risikere å tape i anseelse fra sine landsmenn. Det er likevel en mulighet for at Olav 

Tryggvason her gikk noe langt, all den tid hans leidangsmenn snudde så snart han var ute av 

landet. 

Den voksne Olav Tryggvason kan også klassifiseres som en i stor grad primus inter pares-

hersker. Etter å ha møtt en eneboer og en kristen vismann i England, som på profetisk maner 

hadde talt om hans fremtidige gjerning som en omvendt og en bringer av Kristi lære til de 

hedenske folk, ankom han Norge 27 år gammel. Etter sin omvendelse til kristendommen, 

ønsket han både juridisk og ved bruk av militærmakt, å kristne Norge og områdene rundt. Han 

skal ha holdt det første tingmøtet om et nytt kristendomsbud på Moster i Hordaland, noe som 

skal ha vært vellykket. Ågrips forfatter hevder at både vanstyret til Håkon jarl, nå omtalt som 

Håkon Ille, og guddommelig inngripen, bidro til å råde grunnen for Olav Tryggvasons misjon. 

Ikke bare søkte han å endre de juridiske strukturer i en kristen retning, han skal også ha stått 

som overordnet byggherre for en rekke kirkebygg, innført nye høytider som jul og påske, 

samt avskaffet blotene.158 Nå var det ikke vanntette skott mellom kategoriene primus inter 

pares og rex iustus, fortsatt kunne Olav Tryggvason anvende både pragmatisme og 

sjenerøsitet. Siden blotene og blotets drikkoffer ble avskaffet, skulle det bli høst-øl til 

mikkelsmesse og høytidsdrikker til både jul og påske. Det var fortsatt en fordel å inneha et 

visst karismatisk lederskap, og Ågrips forfatter beretter at han fortsatt var en stor mann, høy 

og avstikkende i terrenget, lyshåret og den raskeste av alle menn.159 Videre skal han ha vært 

uvanlig fin og dannet i sin fremferd, noe som hørte til begge herskeridealer, men som nok ble 

bestyrket ved de kristne danningsidealer. Kongen kunne med andre ord inneha skiftende roller, 

og ofte knyttet det seg en viss ambivalens til kongens fremfred i en del kontekster. 

Overgangen fra Olav Tryggvasons ungdomstid, som en vikingleder som ledet plyndrings og 

herjingsferder, og fulgte i stor grad primus inter pares-herskeridealet, og den senere omvendte 

kristne primus inter pares-regenten, representerer et eksempel på slike endrede roller. Kongen 

kunne med andre ord ha ulike roller i ulike situasjoner. Krig er et tema som innehar en viss 

kontinuitet, men det dreier seg om krig på høyst ulike premisser. Ved overgangen til den 

kristne tid, var det krigen for den gode sak, krigen for å utbre det guddommelige 

kongedømme og det kristne samfunn, som var det avgjørende. 
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Olav Tryggvason fremstilles som en konge som gir Gud ære ved å utbre den kristne lære. 

Ågrip forfatter hevder at han ikke holdt igjen på noe måte, for å kjempe for den kristne 

kampsak. Han fikk således ære ved å bekjempe ondskap, og stride for den gode sak. 

«Men likso mykje ihuge og umsut som Olav Tryggvason hadde lagt på å fremja kristendomen, 

han som ikkje sparde seg med noko som kunde vera Gud til ære og kristendomen til framhjelp, 

likso mykje vinn lagde Eirik og son hans stødt på å tyna ned kristendomen.»160 

Eirik jarl, som fikk riket etter danekongen Svein Tjugeskjeggs bortgang, og hans sønn Håkon, 

var ifølge kilden norrøne herskere som gikk imot kristendommen. Omfanget og graden av 

dette, beretter ikke kilden i detalj om. Det er verd å merke seg, hvordan etterfølgerne etter 

Olav Tryggvasons kristnings- og sverdmisjon, søkte seg tilbake til den tradisjonelle 

samfunns- og trosform. Ågrips forfatter går langt i å hevde at denne nedbyggingen av 

kristendommen, var dramatisk: «Og kristentrui hadde vorte heilt ut-øydd, hadde ikkje Gud då 

sendt si miskunn med å lata Olav son åt Harald Grenske koma.»161  

Kildenes fremstilling av Olav Tryggvason: 

I Historia Norvegia får vi en blandet bilde, hvor Olav Tryggvasons ungdomstid er preget av 

en primus inter pares-lederstil, og hvor han etter omvendelsen har trekk av både primus inter 

pares og rex iustus-kongeidealet. Av primus inter pares trekk, både karaktertrekk og 

situasjonelt pregede praksiser og væremåter, nevnes gutten Olav som anvendte drap for å 

gjenopprette sin tapte ære og hevne sin myrdede fosterfar.  Videre skal han ha vært en 

tradisjonell krigerhøvding som skaffet seg inntekter og makt ved å plyndre og herje langs 

Østersjøstrendene. Olav Tryggvason skal ha vært modig, barsk og en karismatisk leder. Av 

rex iustus-elementer som fremtrer etter omvendelsen til kristendommen, nevner Historia 

Norvegias forfatter striden for den gode sak og nedkjempelsen av hedendommen. Olav 

Tryggvason skal videre ha brakt frelse til sitt folk og hatt en lederform i pakt med ideen om 

den seirende krigerkonge. Med andre ord fikk hans fortsatte militarisme og krigerske etikk, et 

annet siktemål og ble del av et kristent klassifikasjonsapparat.  

Også i Soga um dei gamle norske kongane finner vi en primus inter pares-lederstil i 

ungdomstiden, og en mer rex iustus-preget ledermaner etter omvendelsen til kristendommen. 

Av primus inter pares-trekk belyser Tjodrek munk hvordan Olav Tryggvason og hans krigere 

herjet Danmarks kyststripe med plyndring og strid. Olav er her en vikinghøvding som leder 

ved eksempel og bygger sin makt på personlige lojalitetsbånd. Videre beretter Tjodrek om en 
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barsk og naturlig rivalisering mellom Olav Tryggvason og Håkon jarl. Hva angår den 

gjenstridige jarlen på Orknøyene, så truet Olav med drap på sønnen hans, dersom ikke han og 

hans folk ville motta dåpen. Dette kan tolkes både som del av en sverdmisjon med rex iustus-

trekk, eller som preget av en primus inter pares-ledermaner. Jeg tolker dette som del av en 

primus pares-lederstil, all den tid det er en personlig strid som råder grunnen. Olav 

Tryggvason levde tett på sine menn og var med i striden. Han bygget i sin ungdomstid 

alliansenettverk nedenfra. 

Dersom vi går til de rex iustus-trekkene som presenteres av Tjodrek munk, finner vi kampen 

for den gode kristen sak, en hellig vrede overfor sine motstandere, og finn ifølge Tjodrek 

guddommelig hjelp etter en alvorlig knipe. Olav Tryggvason fremstilles som en seirende 

krigerkonge. Han mener at han har fått et kall fra Gud og bedriver på bakgrunn av dette sin 

sverdmisjon for fjerne hedendommen og kristne landet. Videre allierte han seg med flere 

fremtredende geistlige, noe som også bidrar til at kongemakten nå hadde fått teologiske 

overtoner. Tjodrek beretter videre at han ga sin sak over i Guds hender og ønsket å være et 

redskap for guddommen. Han rensket ut hedendommen i riket med Guds hjelp, ifølge 

Tjodreks kristne fortolkning av hendelsene. Brutalitet for å nedkjempe hedensk motstand 

legitimeres, eksempelvis under nedbrenningen av gudehovet på Mære. Olav Tryggvason 

fremstilles, i pakt med rex iustus-kongeidealet, som et redskap for Guds vilje, bygget på ideen 

om en rettferdig, dømmende og straffende guddom. Videre fikk han sendt ut misjonerende 

klerker til Island og hadde en tendens til en noe mindre personlig maktutøvelse. Også 

selvforsvarsstriden mot danekongen Sven, sveakongen Olav og Eirik jarl, kan forstås innenfor 

et rex iustus-ideal, hvor ideen om den rettferdige krig ble gitt legitimitet. 

Ågrips forfatter har i likhet med Historia Norvegia og Tjodrek munks Soga um dei gamle 

norske kongane, en fremstilling av Olav Tryggvason med primus inter pares-idealer i 

ungdomstiden, og trekk fra rex iustus etter omvendelsen til kristendommen. Med andre ord er 

fremstillingen ganske lik som i Historia Norvegiae, mens Tjodrek munk har en sterkere 

betoning av rex iustus-idealet og et mer geistlig blikk på historien.  

7. Olav Haraldsson den Hellige: 

Historia Norvegiae. 

Kilden beretter videre om hvordan Olav Haraldsson vinner et godt rennomme i Russland. Han 

hadde ikke noe arverike, så han herjet og plyndret ved å ligge i viking. Om vinteren skal han 

ha ligget med en mektig flåte ved Holmgard, mens han om sommeren dro på krigertokt og 
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herjet over hele Østersjøen. Videre utplyndret han Øysysle, Kurland, Gotland og Øland, hvor 

han påla befolkningen betydelige skattekrav. Forfatteren av Historia Norvegia virker noe 

ambivalent i beskrivelsen av dette, hvor en blanding av beundring for han krigerske bedrifter 

og en viss antipati mot det som omtales som hans vikingvillskap gjør seg gjeldende.162  

«Om vinteren lå han gjerne med flåten sin – og den var alt annet en liten – i Eopolis, 

som vi kaller Holmgard, men om sommeren dro han i viking over hele Østersjøen og var en 

trusel for alle, slik som han tvang folk til kamp. Han herjet Øysysle, som var både vidstrakt og 

folkerikt, på kryss og tvers; dessuten herjet han to andre øyer som ikke lå noe etter hverken i 

folkemengde eller utstrekning, nemlig Gotland og Øland, og her plyndret han så grundig at 

innbyggerne svarte ham svære skatter så lenge han var i Russland. Kurland ble også herjet, og 

overalt vant han stort ry på grunn av de nederlagene han overalt tilføyde folkene som bodde 

der.163» 

Her blir Olav skildret som den først blant likemenn og som en tradisjonell krigerhøvding på 

vikingferd. Det berettes videre at da Olav Haraldsson kom til Danmark, ble han spurt av 

danekongen om å bli med på en seilas over til England. Olav gikk med på dette, og det 

berettes at i England vant de alle sine slag. Olav fremstilles her som en hellig kriger, med ry 

for stor krigerkunst. Her virker styreformen blandet, med både elementer av rex iustus, med 

kampen for den gode sak, og primus inter pares, som en tradisjonell norrøn krigerhøvding. 

Videre beretter kilden at kong Adalred ble jaget fra England, og hvor danekongen Sven kom 

til makten for en kort periode. Knut Svenssøn, som også hadde deltatt i kampene, ble tatt til 

konge i Danmark etter farens død. Olav Haraldsson fortsatte kampene, både mot britene og 

videre nedover til Spania. Olav høstet gjennom dette stor ære, noe som peker i retning at en 

dominans for et primus inter pares herskerideal.164  

Skildringene av Olav Haraldssons videre suksesser på slagmarken, fortsetter med beretningen 

om hvordan Olav kjempet sammen med Knut den mektige. De satte av sted fra Danmark med 

en flåte på tusen skip og nedkjempet kong Edmunds hær ved hans sete i London. Olav høstet 

stor ære for seieren, og etter flere hærslag senere, kom Knut den mektige og kong Edmund til 

en avtale om å dele England.165 Her stanser beretningen i Historia Norvegiae, da vi mangler 

den komplette kilden. 

Opplandskongene og familiebakgrunnen til Olav Haraldsson. 

Forfatteren av Historia Norvegiae fremstiller en ættetavle, som er ment å bringe klarhet til 

Olav Haraldssons ættetavle. Dette igjen hadde betydning både for hans gode ry og hans mer 
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tradisjonelle legitimitet til tronen. Ættestrukturen som presenteres for leseren, starter forfra 

med å presisere at det kun var Harald Hårfagres sønner Eirik og Håkon, som kom til å besitte 

makt i kystlandet. De andre Hårfagre-sønnene, oppkastet sine mindre herrevelder på 

Opplandene. Ikke alle av disse sønnene kom så langt som til å motta kongemakt. Flere skal ha 

måttet bøte med livet. Forfatteren av Historia Norvegiae beretter så om Halvdan Håføtt, som 

ble tatt av dage på Orknøyene. Videre Ragnvald Rettilbein, som skal ha drevet med 

seidkunster, og på farens ordre blitt hevet utfor et stup, til den visse død. Deres brødre Bjørn 

og Olav, skal ha etterlatt seg avkom i form av Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson. 

Forfatter av Historia Norvegiae, omtaler dem som frelsebringere, skinnende stjerner på 

himmelen og med en tro som metaforisk talt, kom til å lyse over fedrelandet. Bjørn 

Haraldsson skal ha blitt oppfostret i Grenland, hvor han regjerte lokalsamfunnet der. Han fikk 

sønnen Gudrød, som igjen fikk sønnen Harald Grenske, som også kom til å befeste sin makt 

over Grenland. Harald Grenske giftet seg så med en vakker kvinne ved navn Åsta, datteren til 

Gudbrand Kula. Åsta og Harald Grenske fikk sønnen Olav, barnet som vokste opp til å bli 

Norges evige konge. Harald Grenske faller fra, og Åsta giftet seg da med en småkonge fra 

Opplandene, ved navn Sigurd Syr. Sigurd Rise, med tilnavnet Kjempe, Haraldsson, var far til 

en gutt ved navn Halvdan, som igjen var far til Sigurd Syr. Åsta og Sigurd Syr fikk sønnen 

Harald, omtalt som en vis mann og en standhaftig kriger.166 Slik blir Hårfagre-ætten brettet ut 

av Historias forfatter, og ut fra dette persongalleriet og denne strukturen, gis det legitimitet til 

de kristningskongene Olav Tryggvason og Olav Haraldsson. Det dannes et bilde av et 

slektskap mellom en rekke stormenn, høvdinger, småkonger og konger, hvor maktens 

forgreninger kan spores tilbake til en felles stamfar. Ideen om et familiedynasti knyttet til 

makten i riket, virker nærliggende. Samtidig går det ikke alle like godt. Vi hører eksempelvis 

om Ragnvald Rettilbein, som ble myrdet på ordre fra sin far, etter å ha fordypet seg i 

trolldomskunster.  

Soga um dei gamle norske kongane. 

På den tid da Olav oppholdt seg i England, beretter Tjodrek at han skal ha oppsøkt en hellig 

kristen eneboer. Denne eneboeren skal ha brakt frem for kongen en visjon om hans fremtidige 

kongevirksomhet og hans endelikt. «Han skal ha forutsagt meget av det som ville hende Olav, 

blant annet at Herren ville vise ham stor nåde, men han hadde også fortalt ham ved hva slags 

død han skulle gå bort fra denne verdens lys og komme til Kristus.167» Ved å anvende slike 

teologiske termer, setter Tjodrek allerede her premissene for presentasjonen av den hellige 
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martyrkongen Olav. Det gis en dobbelthet ved fremstillingen av Olav Haraldssons liv og virke. 

På den ene siden legitimeres Olav Haraldssons jordiske virksomhet som misjonskonge, og på 

den annen side gis det et religiøst-transcendent aspekt, hvor Olav Haraldssons død gis en 

høyere mening.  

Etter dette fremstiller Tjodrek hvordan Olav Haraldsson etter sitt kall, kommanderer 

utstyrelsen av to knarrer med 120 væpnede menn. Havsferden og ankomsten til øya Sæla, 

betegnes av Tjodrek som del av en guddommelig vilje. Kongens ankomst til moderlandet, 

skal ha innevarslet en ny tid, kjennetegnet ved muligheten for kollektiv omvendelse og 

tilhørende frelse. Ved Saudungsund kom det kongen for øre at Håkon Eiriksson var på 

stridstokt og på vei mot Olav med en skute og et langskip.168 Olav Haraldssons reaksjon på 

dette, var å ta ibruk listige knep, istedenfor å anvende unødig militære stridsmidler. Sundet 

skal ha vært meget smalt der, og Tjodrek beretter at Olav Haraldsson da valgte å posisjonere 

et av sine skip på hver side, hvorpå han kommanderte sine menn til å spenne opp et rep som lå 

i skjul under havflaten. Da hans antagonister intetanende kom seilende, ble skutene omfavnet 

av repene. Olav Haraldsson kunne dermed fange Håkon og hans krigere, uten at det kom til 

militære kamper. Det sies at Håkon hadde misforstått situasjonen, all den tid han hadde ment 

at det var handelsskip som lå der. Dette skal ha endt med at Håkon Eiriksson sa fra seg sin del 

av kongeriket, for deretter å seile til England.169  

Her kan en se en rex iustus-regent, som anvender kløkt og list istedenfor å opptre som en 

tradisjonell krigerkonge. Olav Haraldsson ønsket ikke unødig tap av liv, og siden situasjonen 

tillot andre strategier, lot ham de gjennomføre. Etter å ha tatt Håkon Eiriksson til fange, går 

ikke kilden i detalj på hvilke metoder Olav Haraldsson anvendte. Utfallet kan tyde på en 

blanding av diplomati og trussel om hardere virkemidler dersom kravene ikke ble 

etterkommet. Det påfallende ved situasjonen, er at ingen kommer til skade og ingen liv går 

tapt. Olav Haraldsson viser seg som en fremragende leder, i kraft av sin klokskap og 

snarrådighet. Utfra Tjodrek munks beretning, kan en se konturene av en rettferdig med også 

fast og viljesterk regent. Kilden gir ikke overraskende Olav Haraldsson den moralske seieren. 

Han fremstår som en god og sjenerøs hersker, som til og med gjør godt for sine fiender og gir 

dem en ny sjanse i livet.  
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Under beskrivelsene av Olav Haraldssons videre kristning av riket, settes han av forfatteren i 

sammenheng med Olav Tryggvasons virke som misjonskonge. Den materielle faktoren ved 

dette, kom i form av opprettelsen av en rekke nye kirkebygg. Det økonomiske fundamentet til 

kirkene ble også besørget. Denne opptreden som misjons og frelseskonge, blir satt i 

sammenheng med at han skal ha vært under guddommens kyndige ledelse. 

«Mens Eirik satt med makten, var det mange som vek fra den sanne troen. Nå satte 

kong Olav alle sine krefter inn på å føre disse tilbake og vise dem frelsens sanne vei. Han lot 

bygge kirker der det ikke hadde vært noen tidligere, og sørget for inntekter til de kirker som 

alt var reist. Målet hans var å følge i den djerve Olav Tryggvasons fotspor og under Guds 

ledelse omsorgsfullt å vanne hva denne så herlig hadde plantet. Han lot skrive ned lover på 

morsmålet, lover som var fulle av rettferd og måtehold og som den dag i dag blir holdt og 

æret av alle gode borgere. Han øvde rettferd mot alle, krenket ikke noe menneske, drev ikke 

noen til motstand og dømte ikke noen dersom hans egen ondskap og tross ikke allerede dømte 

ham.170»  

 

Tjodrek munk konstruerer her et bilde av en regent som på mange måter er nesten for god for 

denne verden. Olav Haraldssons fredsæle lynne, skånsomme omgang med mennesker og hans 

ydmyke men faste opptreden som et redskap for Guds plan og vilje, virker både ideologisk og 

religiøst som en mektig legitimeringsstrategi for den videre kristningen av riket. 

Fremstillingsformen og representasjonen av Olav Haraldsson, virker dikotomisk, der Olav og 

hans virke blir en del av den gode plan og virksomhet. De som satte seg opp mot 

kristningskongen Olav Haraldsson, var ifølge dette synet en del av ondskapen. Således føyer 

denne beskrivelsen seg inn i bildet av de gode kreftene i kamp mot de onde kreftene, både 

politisk, religiøst, moralsk, sosialt og kulturelt. Olav Haraldsson skal ha opptrådt rettferdig 

overfor alle mennesker. Han skal ikke ha diskriminert noe menneske, uansett rang. Dette kan 

tolkes som en ide om alle menneskers likhet for Gud, eller som del av en mer taktisk 

virksomhet for å posisjonere seg. Om hans likeverdige holdning skal ha innbefattet 

eksempelvis treller, beretter ikke kilden noe om. Hans fredlynte holdning og praksis, skal 

uansett ha brakt ham ry for sin godhet, en godhet som vektes opp mot teologiske termer som 

frelse og senere undergjerninger. 

Da Olav Haraldsson skal ha fått et varsel, og bestemte seg for å forlate kong Jarislav i 

Russland og vendte tilbake fra sitt eksil, skal han ifølge Tjodrek ha tatt kommandoen over en 

hær av hedninger i Norge. Kong Olav skal ha konfrontert dem med det faktum at de var 

hedninger. Han bad dem om å ta dåpen. Soldatene nektet dette, men understreket samtidig at 
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de var villige til å kjempe for kongen i strid. De ville holde fast ved sin tradisjonelle norrøne 

tro, men var ellers villig til å adlyde kongen i alle hans befalinger. Olav Haraldsson anså dette 

som at han ikke hadde bruk for gudløse menn i sin hær, især når de skulle kjempe mot andre 

kristne. Hedningene omtalte han som urettferdige menn, og disse ville ikke kunne høste ham 

stor ære. Olav Haraldsson besluttet derfor å la mennene reise hjem til sine gårder.171 Her kan 

en se fremstillingen av en idealistisk regent, som ikke er villig til å fire på prinsippene. 

Hedenske menn ønsket ikke Olav Haraldsson å ha i sin hær. Når de ikke ønsket å døpe og 

omvende seg, fikk de heller reise hjem igjen. På den annen side er det andre kristne de skulle 

stride mot. Dette er noe av et paradoks, selv om det er klart at Knut den Mektige hadde 

bestukket ulike høvdinger og andre stormenn til å kjempe mot Olav. Rex isustus-idealet er 

blant annet kjennetegnet av å holde abstrakte og mer upersonlige generelle prinsipper som en 

ledestjerne ved sin praksis. Her er Olav Haraldsson ubøyelig i denne situasjonen. Samtidig var 

han tvunget inn i en situasjon der han måtte kjempe mot andre kristne ifølge kilden. Kunne så 

dette være forenlig med et rex iustus-kongeideal? Det finnes ikke nødvendigvis noe entydig 

svar på dette. På den annen side fremtrer Olav Haraldsson som en konge som har fått et 

særskilt kall fra Gud. Utfra dette perspektivet er Olav Haraldssons virke en del av Guds vilje 

og plan.  

Tjodrek munks beskrivelser av Olav den helliges martyrdød og påfølgende helgenstatus, 

starter med samlingen av en hærstyrke på Opplandene. I Viken befant Sven Knutssønn seg 

med betydelige tropper. Dette skal ha ført til at Olav Haraldsson ikke våget seg dit, men 

isteden la reisen videre til Trondheim. Deretter foretar Tjodrek det grep med teksten, at han 

kobler til Kristus-paralleller med Olav Haraldssons skjebne. «Da trønderne hørte at kongen 

var kommet, samlet de seg i byen Nidaros likesom en mann mot Herren og Hans salvede, 

unge og gamle i en ulykkesbringende pakt, for å kjempe mot Guds helgen.172»Blant de 

trønderske hærtropper, var også Tore Hund og Kalv Arnesson, som hadde latt seg presse med 

bestikkelser til å gi imot Olav. Da det kom kongen for øre at menneskene hadde stimlet 

sammen for å gå imot ham, sendte han Finn Kalvsson til dem som megler. Finn hadde fått i 

oppdrag å meddele for de antagonistisk innstilte folk, at all urett var dem tilgitt og at kongen 

kun ønsket fred. Olav fremtrer her nærmest som en pasifist med Kristus-liknende 

karaktertrekk. «Han avskydde blodsutgytelse og særlig i en krig mellom landsmenn, men 
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dersom de nå stoppet motstanden etter disse formaningene, ville kongen ikke på noen måte 

nytte vold.173» 

Fiendehæren og deres medsammensvorne ønsket ingen fredsslutning med Olav Haraldsson. 

Tjodrek omtaler dem som halvville hedningesinn, med andre ord preget av en mentalitet der 

forsøk på en slik fredsslutning var et tegn på svakhet i strid. Tjodrek omtaler situasjonen 

videre som at de fordervede hedninger ønsket å gå til kamp mot Guds helgen. Olav 

Haraldsson kom med en fånyttes frelsesbringende formaning. Fiendehærene skal nå ha 

kommet sammen, og ha opptrådt i en mere fast formasjon på Stiklestad. Finn Kalvsson, 

kongens sendebud, hadde løpt i forveien og meddelt Olav at deres ondskap var ubøyelig. Olav 

Haraldsson skal nå ha fått en guddommelig åpenbaring om sitt endelikt. I sin godhet og 

sjenerøsitet, skal ha så ha meddelt til sin stallare at han skulle fordele almisser til 

kompensasjon for alle dem som ville bøte med livet i striden mot kongen. 

«I en åpenbaring fra Gud ble nå Olav den hellige varslet om at han skulle dø, og derfor 

kalte han til seg stallaren sin (slik forteller folk) og bød ham å gi almisser av kongens kasse til 

beste for alle dem som ville falle i kampen mot kongen, for han tenkte på Herrens bud: «Elsk 

deres fiender og gjør vel imot dem som hater dere.174»» 

Her kan en se hvordan Tjodrek på den ene side setter opp en regent fylt til randen av 

selvutslettende godhet, med klare Kristus-trekk, satt i sterk kontrast til den ubøyelige 

ondskapen til hedningene ledet av Tore Hund og Kalv Arnesson. Denne dikotomiske 

fremstillingsformen, med et skarpt avgrenset skille mellom godt og ondt, er en 

gjennomgående tendens ved Tjodreks representasjoner av norgeshistorien. Samtidig er det 

viktig å peke på at de gode og onde kreftene og karakterene en støter på, virker sammen i en 

større helhet. De gode herskere trenger en kontrast i onde antagonister, for at narrativet i det 

hele tatt kan fungere. Denne tendensen blir ekstra tydelig når Olav Haraldssons martyr- og 

helgenstatus skal legitimeres.  

Tjodrek bereter videre hvordan martyren Olav Haraldssons forfølgere var i besittelse av en 

ynkverdig blindhet idet de hånet Guds helgen. Olav selv skal ha stått fjellstøtt i sin tro og sitt 

virke, og i kjærlighet ønsket han kun å bringe frelsen til sine forfølgere. Etter dette søker 

Tjodrek å universalisere det moralske budskapet fra Olav Haraldssons liv og virke.  

«Hør nå på dette, ber jeg dere, alle folk hele verden over; denne mannen var født i den 

ytterste nordlige krets blant ville barbarer, men se hvordan han stråler fram som en stjerne, 
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ydmyk, men opphøyet, og ikke i trelldom, men i kongelig prakt. Merk dere med hvilket 

sinnelag han forberedte seg til kamp, hva han hadde omsorg for i sine siste øyeblikk. Hans 

første mål var å hindre onde og urettferdige menn fra å forfølge de gode, hans ønske var å gi 

Kristi bud feste i landet, og om han hadde kunnet gjøre det, ville han vekket Abrahams sønner 

opp av de hardeste steiner.175»  

Denne passasjen rommer både en teologisk legitimering av Olav Haraldssons helgenstatus og 

en mer ideologisk preget posisjonering av ham som den rettmessige og den evige konge av 

riket. Ved å stille Olav Haraldsson i en slik guddommelig opphøyet posisjon, som en del av 

Guds rike på jorden, kunne en samtidig rettferdiggjøre den nye kristne politiske sosiale og 

kulturelle orden. Kongedømmet som institusjon var innsatt av Gud, og Olav var Guds 

utkårede konge og evige konge. Ved å gjøre Olav Kristus-liknende, skrives han inn i den 

bibelske beretningen, som en Herrens salvede konge. Fiendene av Olav Haraldsson, stemples 

som onde hedninger, idet de våger å søke undergangen for det som Gud har villet. Det gis 

føringer for en politisk orden, i pakt med gudsviljen, der kongen stod nærmest Gud i kraft av 

sitt embete. Faktisk strekker Tjodrek seg enda lenger, idet han priser og høylover Olav 

Haraldssons karaktertrekk, som uselvisk, altruistisk oppofrende og kjærlighetsfull. Det ble 

konstruert en godhetsdiskurs, der revolt mot dette, med logisk nødvendighet havnet innenfor 

ondskapen.  

Videre gjør Tjodrek koblinger mellom Olav Haraldssons liv og virke, og den oldtidige 

martyren Stephanus. Ifølge tradisjonen skal Stephanus ha vært blant de tidlige martyrer for 

den kristne sak. Han ble steinet til døde for sin tro. Under regnet av steiner skal Stephanus ha 

bedt om nåde og frelse for sine forfølgere. På samme maner som Olav skal ha gitt ordre om 

almisser til de som tok ham av dage. Tjodrek nevner også de mange undere og velgjerninger, 

som alle mennesker som tror på Olav den Hellige og ber til ham, gjennom Gud, kan få del 

i.176 Ved å gripe til oldtidskirkens forbilder, som martyren Stephanus, settes Olav Haraldsson 

som en rex iustus inn i en større kirkelig fortelling. Olav Haraldsson fremstår som opphøyet i 

sin ydmyke tjeneste for Gud og folk. Samtidig er det mulig å hevde at ved å fremsette 

monarken som uangripelig, uselvisk inntil det selvutslettende, tjenende og samtidig opphøyet 

i sitt embete, gjør Tjodrek det svært krevende å kunne bestride samfunnets fremvoksende 

orden. Å potensielt gå imot en kjærlighets- og ydmykhetsdiskurs i omtalen av helgenkongen, 

ville innenfor et slikt forestillings- og begrepsunivers, stemple den potensielle antagonist som 

en ond person. Kristningen av landet ble da også regnet som offisielt sluttført etter Olav 

Haraldssons død. 
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Ågrip. 

Ågrips forfatter hevder at Eirik og sønnen Håkon jarls herrevelde, ble kristendommen 

nærmest utplyndret og holdt nede. Skiftet kommer med det som omtales som en 

guddommelig inngripen i historiens gang. Etter en rask gjennomgang av Olav Haraldssons 

ættetavle, som følger en noe forkortet utgave av Historia Norvegiae, berettes det at Olav 

kommer seilende med to knarrer fra England. De skal ha lagt i land ved Sæla, og siden skal de 

ha seilt videre ned til Saudungssund. Deretter beretter Ågrips forfatter om en guddommelig 

inngripen i historiens gang. I den forsonlige striden som utspilte seg mellom Håkon jarl og 

Olav Haraldsson, som i stor grad følger fremstillingsformen i Soga um dei gamle norske 

kongane, vitnes det om en evne til å løse konflikter med fredelige og listige midler. Her har vi 

ifølge Ågrips forfatter, en konge som skaper rettferdighet og fred, og som gjør rett mellom 

mennesker. Ved nestekjærlighet, fremviste han sin overlegenhet som en rex iustus-monark. 

Graden av voldsbruk, virker etter forholdene relativt moderat og beskjeden. Videre er det en 

voldsbruk i det godes tjeneste, som her spilles ut.  

Deretter skal Olav Haraldsson ha konsolidert makten i sitt rike, og bestyrket rike sitt med 

kristendom og alle gode skikker. Olavs etablering av et kristent rike, skal ha skaffet ham 

mange fiender, både innenlands og utenlands. Etter å ha oppholdt seg en periode på 

Opplandene, kommer det til en alvorlig konflikt med Svein jarl. Olavs flåte maktet da å 

knekke Svein jarls armada, under sjøslaget ved Nesjar. Svein jarl mistet mange av sine menn i 

striden, men kom selv seg unna, ved tvungen hjelp fra Einar Tambarskjelve.177  Her kan 

kildens forfatter berette om en forsvarskrig, hvor makten i et kristent rike er truet av ytre 

fiender. Igjen er det forenlig med et rex iustus-herrevelde, hvor krigen i kristendommens 

tjeneste, blir en krig på andre premisser enn de norrøne og tradisjonelle. Olav Haraldsson 

fremstår heller ikke som en regent som anvender unødig mye voldsbruk.  

Ågrips forfatter beretter at danekongen Knut den Mektige, overtok England med Olav 

Haraldssons hjelp i sin tid. Som lønn for strevet, viste danekongen seg svikefull mot Olav. 

Ved å gi gaver til ulike sentrale høvdinger i Norge, bidro Knut den Mektige til å underminere 

Olavs maktsete. Da Olav Haraldsson dro østover, for å kjempe mot Knut den Mektige, støtte 

han på høvdingen Erling Skjalgsson fra Sola. Det viste seg da at Erling hadde onde hensikter, 

og han angrep Olav med krigerfølge. Dette slaget endte med tap for Erling, som da måtte 

overgi seg til kongen. Som en rex iustus-regent, demonstrerte kongen nå sin nåde, sitt 

miskunn og sin barmhjertighet. Olav Haraldsson tok Erling under sin beskyttelse, mens andre 
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ønsket hevn over ham. Det endte likevel galt, da en kriger ved navn Aslak Fitjaskalle, 

bestemte seg for å anvende selvtekt på kongens vegne.178 

«Olav trudde at Erling var komen honom til møtes med hjelp. Men Erling gjorde åtak 

på kongen og heldt slag med honom. Den heilage Olav vann siger, og Erling vart so 

naudstadd at det ikkje var annan utveg for honom enn å gjeva seg under kongens miskunn. 

Kongen tok honom i si vern då andre søkte innpå honom. Men Aslak Fitjaskalle heitte ein 

mann som var stamnbue hjå kongen; han gjekk att-i skipet og hadde ei handøks gøymd under 

kappeflaket. Og fyrr nokon vardest ved, hadde han hogge Erling banesår i hovudet med dei 

ord: «Soleis skal nidingen merkjast!» Kongen svara: «No hev du hogge Noreg or mi 

hand.»»179 

Aslak representerer her på mange måter den gamle orden, hvor ære og hevn var sentrale 

ingredienser. Olav Haraldssons respons, da hans beskyttelse av svikeren Erling, ikke 

respekteres, er interessant å merke seg. En slik unødig voldsbruk, forringer fellesskapet i 

landet. Kongens rolle blir her å verne, beskytte og gi nåde, når situasjonen innbyr til det. 

Kongen kan og må anvende vold, men kun når det er absolutt nødvendig. Overdreven 

voldsbruk, gis det ikke rom for under en rex iustus-lederstil. Videre beretter forfatteren av 

Ågrip, at kong Olav nå fikk høre om svikrådet blant høvdingene, fra de fanger han hadde tatt 

under striden. Olav Haraldsson bestemte seg da for å flykte, først til Slygsarfjord, og deretter 

vandret de innover i landet, gjennom Valldal. Siden skal han ha dratt Østover, sammen med 

sin sønn Magnus den gode.180 Denne flukten og eksilet fra Norge, kan tolkes som en 

strategisk nødvendighet, men også som et utslag av en rex iustus-tankegang. Mandatet om 

kristningen av landet stod sterkt hos ham, samtidig som han ønsket å få dette på plass ved en 

forsonlig lederstil. Dersom strid kunne unngås, og ulike taktiske og strategiske manøvrer var 

mer hensiktsmessige, så fikk disse råde grunnen. Hovedårsaken kan selvsagt kun ha vært at 

kong Olav Haraldsson simpelthen ikke hadde noe valg, all den tid han var omringet av sine 

fiender. Likevel kan en se et mønster, der fred, forsoning, tilgivelse og kristning står i høysetet. 

Ågrips forfatter fremstiller Olav Haraldsson som en på mange måter fredsæl konge. Dette står 

i sterk kontrast til hans ungdomstid som vikinghøvding på plyndringstokt, med en daværende 

primus inter pares-lederstil, som forfatteren velger å ikke fokusere noe særlig på. 

Under slaget på Stiklestad, hvor mange i riket ifølge Ågrips forfatter ikke ønsket å bli påbydd 

kristendommen, skal det ha vært tidlig i stridens hete, at kong Olav måtte bøte med livet. Olav 

Haraldsson hadde sitt sverd i hånden, men han skal ha kjempet uten hjelm og brynje. Først 
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fikk han et dypt kjøttsår i kneet, som skal ha blitt påført ham av huskaren til Kalv. Da skal 

kong Olav ha lutet seg fremover og bedt til Gud. Videre skal han ha kastet fra seg sverdet sitt. 

Tore Hund og Torstein Knarresmed, skal da ha slaktet ned kongen. Deretter går Ågrips 

forfatter over i en mer religiøst preget terminologi, og beretter at Olav nå steg opp fra dette 

slaget og inn i det hinsidige. Da skal Bjørn den Digre ha kastet seg foran kongen, og fikk 

drept Torstein Knarresmed. I dette slaget skal også Aslak fra Finnøy, og en stor gruppe 

soldater av trønderhæren, ha måttet bøte med livet.181  

En kan hevde at Olav Haraldssons død her fremstilles som et martyrium av Ågrips forfatter. 

Det kommer klart frem av kilden, at Olav stod der på slagmarken uten hjelm og brynje, noe 

som må ha vært svært uvanlig under et stort slag. At han frivillig kastet sverdet sitt, etter sin 

skade i kneet, peker også i retning av et slags offer for den kristne kampsaken. Når han da 

våpenløs, skadet og lutende stod å ba til den kristne guden, mens han ble myrdet av sine 

fiender, fremstår dette som et symboltungt og kraftfullt legitimeringsverktøy for den nye 

sosiokulturelle orden. Ideologisk sett, blir en slik godhet, et menneske som Olav som på sett 

og vis er for god for denne verden, en narrativ som til stadighet kan aktiveres for etterslekten. 

Her så en på den ene siden den godhet, nestekjærlighet og tilgivelse som kirken og den kristne 

rex iustus- konge representerte, og på den andre siden den hedenske brutalitet og grusomhet. 

Nå kunne det innvendes at å overgi seg på denne måten, til sine fiender, må ha fremstått 

fortolket gjennom den norrøne tradisjon, som både usselt, æreløst, mislykket og merkelig. 

Riktignok var Valhall, et slags paradis-liknede etterliv i den norrøne tradisjonen, forbeholdt 

krigere som døde på slagmarken. Men å overgi seg på denne måten, uten å søke hevn og 

fortsette striden så langt som rå var, må ha fortonet seg fra et hedensk perspektiv som 

forunderlig og fremmed. Fra et kristent perspektiv, ideologisk sett, kan Olav Haraldssons død 

på slagmarken ha gjort ham Kristus-lik, en type imitatio Christi. Nå foregripes det noe, da 

kilden nøyer seg med å berette om de jærtegn som Gud skal ha åpenbart om den hellige Olav, 

etter hans død. Disse påstått guddommelige varslene, skal ifølge Ågrip ha fått de beste menn 

av riket, til å reise ut for å lete opp sønnen til Olav, Magnus som befant seg i Gardarike hos 

kong Jarisleiv.182 
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Kommer rex iustus-idealet klart frem i Ågrips forfatters fremstilling av Olav 

Haraldsson? 

Hvor tydelig er egentlig bildet av Olav Haraldsson som en rex iustus-regent, etter 

omvendelsen til kristendommen, i Ågrip? Historikerne Lars Bjoe Mortensen og Else Mundal 

argumenterer for at rex iustus-idealet ikke kommer klart frem i Ågrip. Olav Haraldsson blir 

fremstilt som en god konge som misjonerte og ofret seg for kristendommen. Ågrip som kilde, 

argumenterer Mortensen og Mundal, befinner seg et sted mellom kongekrønike og norrøn 

sagastil. I den mer distanserte og forholdsvis knappe og rett på sak-stilen som en møter i 

sagalitteraturen, ble hovedpersonene beskrevet med blandede karaktertrekk, skiftende etter 

ulike situasjoner og kontekster. Mortensen og Mundal legger videre vekt på at også bildet av 

Olav Haraldsson som fremkommer i Ågrip, fremheve at Olav var et menneske med både gode 

og mindre sympatiske sider. Når en kommer til beskrivelsene av motstanden mot Olav fra 

Erland fra Gjerde, Aslak fra Finnøy, Kalv Arneson og Tore Hund, foreligger det også en 

direkte og lite moraliserende stil. Olav Haraldsson misjonerte for folkets omvendelse til 

kristendommen, og hedendommen var fortsatt utbredt, dermed var dette lite populært. Sviket 

fra Knut den Mektige er omtalt, uten at det foreligger noen mer utførlig forklaring på dette. 

Årsakene til at Olav Haraldsson hadde en såpass omfattende støtte da han vendte hjem igjen 

etter eksilet i Russland, gis derimot en mer utførlig skildring. Det indirekte hardstyret til 

danekongen Knut den Mektige i Norge, skal ha vært en plage fra både et økonomisk og et 

juridisk perspektiv. Knut den Mektige var en fremmed regent, som med sine imperiale 

motiver og til dels uforsonlige ledermåte, holdt de lokale stormennene nede i armod.183 

En kan hevde at fremstillingsformen i Ågrip er langt mindre ideologisk og idealistisk orientert. 

En finner for eksempel ikke denne tendensen til moraliseringer over historiens gang, slik 

Tjodrek benytter seg av i Soga um dei gamle norske kongane. Likevel vil jeg argumentere for 

at en også i Ågrip finner ansatser og momenter til de tre ulike kongeidealene rex iustus, rex 

tyrannus som dennes motpol og primus inter pares. En kan samle disse ulike momentene, 

tilhørende hver enkelt konge, og peke på visse tendenser og mønstre i fremstillingsformen. 

Betyr dette at bildet av Olav Haraldsson som en rex iustus-regent er krystallklart og 

uomtvistelig? Selvsagt ikke, jeg kan si meg enig med Mortensen og Mundal i at bildet av 

Olav Haraldsson som en rex iustus-regent er noe utydelig. For å komplisere bildet ytterligere, 

har en fremstillingen av Olav Haraldssons ungdomstid som vikingkonge med en primus inter 
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pares-lederstil. Likevel vil jeg hevde at Olav Haraldsson, etter omvendelsen til 

kristendommen i England, får en lederstil som tenderer mot et rex iustus-ideal.  

Årsakene til at jeg vil argumentere for dette er som følger: Det fremtrer fra ågrips forfatte at 

Olav Haraldsson har fått et guddommelig mandat, og følgelig representerer et skifte i 

historien om den norske kongerekken. Etter beskrivelsen av Eirik jarl som underminerte 

kristendommens stilling i landet, berettes det om dette skiftet i historiens gang. «Og 

kristentrui hadde vorte heilt ut-øydd, hadde ikkje Gud då sendt si miskunn med å lata Olav 

son åt Harald Grenske koma.184 Nå kan en naturligvis her innvende, som Mortensen og 

Mundal gjør, at riktignok hadde Olav Haraldsson ifølge Ågrips forfatter fått et særskilt 

guddommelig kall, men hans lederstil var mer i tråd med tradisjonen og fremstilt som først og 

fremst et menneske med sine styrker og svakheter. Jeg vil hevde at trass i at han besitter noen 

trekk fra en primus inter pares-lederstil, så er disse langt mer påfallende i hans ungdomstid 

som vikingleder. Etter omvendelsen til kristendommen skjer det også endringer i måten han 

førte sin autoritet på. Når erkerivalen, den hedenske lederen Håkon jarl, blir tatt til fange, 

skjer dett gjennom bruk av takt og list fra kongens side. Når så Håkon jarl havnet i en slik 

situasjon, tyr kongen til å vise nåde, barmhjertighet og generøsitet. Håkon jarl tilbys 

Suderøyene og han kommer på ingen måte fysisk til skade. Olav Haraldsson fremtrer som en 

regent som ønsket å minimere militær voldsbruk. Riktignok strider han, og gikk ikke av veien 

for å ty til militære midler, men det er striden i den gode saks tjeneste som er hans 

overordnede prosjekt. Kongen ønsket å skape rettferdighet og fred i riket, men først måtte han 

bekjempe hedendommen. Selv sjøslaget ved Nesjar, hvor Olavs flåte beseirer Svein jarl, kan 

fortolkes som en forsvarskrig for et kristent rike eller i det minste en krig i kristendommens 

tjeneste.185 

Under striden mellom Olav og Erling Skjalgsson fra Sola, da Olav var på vei østover for å 

kjempe mot Knut den Mektige, tyr også Olav her til å vise nåde etter Erlings tap. Dette kan 

tolkes dithen at overordnede og mer upersonlige prinsipper som nåde og barmhjertighet fikk 

råde grunnen, fremfor en mer tradisjonell ære-skam kodeks og kriger-etos. Riktignok gikk det 

ille for Erling Skjalgsson, da en utro tjener i Olavs krigerfølge, ved navn Aslak Fitjaskalle, 

kløyvde antagonistens hode. Da skal Olav ha sagt at nå har du hogget Norge ut av min 

hånd.186 Dette kan tolkes til at en slik unødig voldsbruk forringet fellesskapet i landet. Dette er 

                                                           
184 Ågrip, ca.1190, s.51. 
185 Ågrip, ca.1190, s.53. 
186 Ågrip, ca.1190, s.55. 



81 
 

også i tråd med et rex iustus-ideal, med en forsonende og nådefull konge, som kan skjenke 

rettferdighet også til sine fiender. Videre kan Olav Haraldssons eksil tolkes om både en rent 

militærtaktisk nødvendighet eller også nok et eksempel på en fredsæl konge, styrt av høyere 

prinsipper.187 Vider kan martyrdøden til Olav Haraldsson, hvor Ågrips forfatter kan berette at 

han gikk inn i striden uten hjelm og brynja, og at han kastet sverdet sitt og ba til Gud etter å 

ha blitt påført et kjøttsår i kneet,188 tolkes som en rex iustus-regents ultimate altruistiske offer 

for den kristne kampsak. «Han hadde sverd i handi, men hadde korkje hjelm eller brynje. Han 

fekk eit sår i kneet av huskaren til Kalv. Då lutte han seg og bad til Gud, og kasta sverdet.189» 

En primus inter pares-regent kunne ikke gi seg hen til sine fiender på denne måten. Olav 

Haraldsson var heller ikke kun et godt menneske, da hans virke kobles til en overordnet 

kristen terminologi. Selv om det ideologiske, og det teologiske, aspektet er tonet betydelig 

ned av Ågrips forfatter, kan en hevde at momentene og mønsteret for en rex iustus-lederstil er 

å finne i kilden. 

Historia Norvegias forfatter omtaler Olav Haraldsson som Norges evige konge. 

Historia Norvegia fra cirka 1160, har til felles med Soga og Ågrip, at gjennom Olav 

Haraldssons liv og virke, skjedde det et frelseshistorisk vendepunkt. Lara Boje Mortensen og 

Else Mundal betegner dette som et vendepunkt som føres sammen med den patriotisk-

genealogiske struktur i kongerekken, helt tilbake til Harald Hårfagres periode. Mortensen og 

Mundal påpeker også at forfatteren av Historia Norvegia fremhever Olav Tryggvason som 

nesten like betydningsfull som martyrkongen Olav Haraldsson, hva gjelder den kristne 

kampsak mot hedendommen. Olav Haraldsson omtales som perpetuus rex Norwegie, Norges 

evige konge. Mortensen og Mundal påpeker hvordan denne termen også figurerer i 

dokumenter knyttet til innsettelsen og kroningseden til Magnus Erlingsson i 1163. Kongen 

skulle der ta landet i len fra rikets evige og åndelige konge.190 Videre påpeker Mortensen og 

Mundal hvordan et bibelsk begrepsapparat gjennomsyrer mye av fremstillingen av Olav 

Tryggvasons kamp for kristningen av landet. De avleder fra dette at den samme stilen etter all 

sannsynlighet ville være å finne igjen i den tapte delen av Historia Norvegia, under 

fremstillingen av Olav Haraldsson etter gjenkomsten fra England. I den foreliggende tekst, 

bringer forfatteren av Historia Norvegia frem en rekke detaljer vedrørende både militære og 

sosiale hendelser. I motsetning til moraliseringen en finner mye av hos Tjodrek i Historia um 
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dei gamle norske kongane, er stilen mer tett på hendelsene og rett på sak. Mundal og 

Mortensen påpeker også at der er å finne en betydelig mer krigersk ethos i Historia Norvegias 

beretninger, enn i eksempelvis Soga um dei gamle norske kongane. Militær kyndighet blir 

løftet frem som noe entydig godt, mens dette er betydelig nedtonet hos Tjodrek munk. Videre 

trekker Mortensen og Mundal frem hvordan Historia Norvegia gir et noe annerledes bilde av 

relasjonen mellom Knut den Mektige og Olav Haraldsson. Ikke bare skal de to kongene ha 

kjempet side om side under erobringskrigen for å undertvinge seg England, men de to 

krigerlederne og regentene skal også ha blitt fosterbrødre.191 

Kildenes fremstilling av Olav Haraldsson: 

I Historia Norvegiae er Olav Haraldssons tidlige karriere fremstilt som en primus inter pares-

lederstil under hans tid som vikingkonge. Her er det viktig å presisere at Historia Norvegiae 

ikke har overlevd i sin helhetlige form. Når det gjelder hans ungdoms- og tidlig voksne tid, 

før omvendelsen til kristendommen, skiller Historia Norvegiae seg fra både Soga um dei 

gamle norske kongane og Ågrip, ved den sterke betoningen av Olav Haraldssons primus inter 

pares-lederstil. Av eksempler på den finner vi i korte trekk at han herjet og plyndrer ved å 

ligge i viking, ble skildret som en tradisjonell vikinghøvding, og førte en ambisiøs og 

ekspansiv politikk for å utbre sitt herredømme. Olav høstet stor ære ved disse stridene i 

England og senere i Spania. Han hadde store suksesser på slagmarken, noe en vellykket 

primus inter pares-hersker skulle ha. Videre gis det en inngående skildring av Olav den 

Helliges ættetavle, noe som er ment å bestyrke hans tradisjonelle legitimitet til tronen.  

Dersom vi beveger oss til fremstillingen i Soga um dei gamle norske kongane, vil en finne at 

Tjodrek munk fremstiller Olav Haraldsson som en rex iustus-hersker i all hovedsak. Denne 

lederstilen trådte i kraft med full tyngde, da Olav Haraldsson møtte en kristen eneboer i 

England. Den kristne eneboerens religiøst-politiske visjon, bidro til å styrke Olavs posisjon 

som en senere misjonskonge. I rex iustus-stil, med maktbasen bygget ovenifra, kan Tjodrek 

videre berette at Olavs reise tilbake til Norge, var en del av en guddommelig vilje. Kongens 

ankomst til moderlandet, skal ha innevarslet en ny tid, karakterisert ved muligheten for 

kollektiv omvendelse og tilhørende frelse. Videre, som den fredsæle rex iustus-regent, 

beskriver Tjodrek hvordan Olav Haraldsson benyttet seg av listige knep, i stedet for å anvende 

unødige militære stridsmidler mot antagonisten Håkon Eiriksson. Det tegnes et bilde av en 

rettferdig men også viljesterk og myndig regent, som i sin sjenerøsitet og godhet, gjør godt for 

sine fiender. Som misjonskonge, skal han ha opprettet nye kirkebygg, og sørget for det 
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økonomiske fundamentet for disse arkitektoniske strukturene. Han skal ifølge Tjodrek ha vært 

en misjons- og frelseskonge under guddommens kyndige ledelse. Videre skal Olav 

Haraldsson, i kraft av å være en dommer og en lovgiver for riket, ha gitt rettferdige og 

måteholdne lover. Han skal ha vært rettferdig mot alle og krenket ikke noe menneske. Han 

skal heller ikke ha drevet noen til motstand, uten at disse selv fordømte seg selv ved sin egen 

urettferdighet og ondskap. Hans opptreden skal ha vært både ydmyk og karakterfast. Som et 

redskap for Guds vilje, blir hans fiender karakterisert som onde. Ut fra et slikt geistlig blikk 

på historien, med en tilhørende dikotomisk fremstilling mellom gode og onde herskere, 

anvendes det et nokså rigid og ideologisk preget klassifikasjonsapparat, hvor både teologiske 

og politiske elementer gis en syntese. 

Da han ba sine hedenske soldater om å ta dåpen, og de nektet å etterkomme disse befalinger, 

sendte ham dem hjem igjen. Her viser han seg nok engang som en rex iustus-regent, som 

styres av høyere, abstrakte og generelle kristne prinsipper. Han fremstilles som en Guds 

helgen som dør martyrdøden. Han skal ha sendt inn en megler, for å søke å skape forsoning 

mellom de to fiendehærene. I sin godhet, skal han ha bedt om at almisser ble utdelt fra 

kongens kasse, til beste for alle dem som ville bøte med livet i striden mot kongen. Her finner 

vi mange likheter med fremstillingen i Ågrip, hvor det også er bildet av en rex iustus-regent 

som er det sentrale. Ågrips forfatter fremhever mange av de samme karakter- og 

praksistrekkene, som Tjodrek munk gjør i sin Soga um dei gamle norske kongane. Det 

berettes om en guddommelig inngripen i historiens gang gjennom Olav Haraldsson. Han viste 

nåde mot sine fiender, og var en konge som skapte rettferdighet og fred, slik det sømmet seg 

en rex iustus-regent. Olav Haraldsson fremviste stor nestekjærlighet og gjorde rett mot alle 

mennesker. Hans voldsbruk skal ha vært beskjeden, og den som be anvendt skal ha vært i det 

godes tjeneste. Videre skal han ha opprettet et kristent rike. Han går så til forsvarskrig av dette 

kristne riket. Kongens rolle skal ha vært å verne, beskytte og gi nåde. Olav Haraldsson skal ha 

vært i besittelse av en forsonlig, fredsæl og tilgivende lederstil. Han ofret seg for den kristne 

kampsaken ved sin martyrdød. 

8. Knut den Mektige av Danmark-Norge: 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Kong Knut den Mektige av Danmark-Norge, fremstilles av Tjodrek som en ekspansiv regent 

med ambisiøse planer. Tjodrek skriver at han var lysten på annen manns eiendom, da han 

ønsket å utvide sin innflytelsessfære til også å gjelde Norge. Knut den Mektige anvendte 

strategien med å bringe høvdingene i Norge til antipati mot kong Olav Haraldsson. Her 
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anvendte han bestikkelser med pengegaver, for å kunne underminere kongens posisjon. Han 

skal ha hatt Håkon, sønnen til søsteren hans, i tankene for en ny politisk ordning i Norge. Da 

Knut nærmet seg med en massiv stridsflåte, som skal ha vært på hele tolv hundre skip, skal 

Olav Haraldsson ha sett seg nødt til å flykte fra skipene sine.192 Etter at Knut den Mektige 

fikk vite at sønnen til hans søster, Håkon, var forlist, skal han ha sendt ut sønnen Sven for å 

holde overherredømme med Norge. Olav Haraldsson, som da befant seg i landflyktighet hos 

kong Jarislav193 i Russland, skulle bekjempes av Sven og hans menn dersom han forsøkte å få 

makt i moderlandet igjen. Deretter gjør Tjodrek munk et grep med teksten, hvor han 

moraliserer rundt grådighet og forgjengelighet, og knytter dette opp mot Knut den Mektiges 

stormaktsambisjoner. Olav Haraldsson hadde arverett til riket hevder Tjodrek, mens Knut den 

Mektige synes umettelig i sitt begjær og fattig i sin sjel.194 Om dette dreier seg om en rex 

tyrannus, med trekk av primus inter pares, eller en mer renskåret tyrannus, er usikkert og 

tvetydig hos Tjodrek. 

9. Knut den Mektige, sønnen Svein og moren Alfiva: 

Ågrip. 

Under Olav Haraldssons eksil, innsetter danekongen Knut den Mektige, sine tjenestemenn til 

å forvalte Norge. Først bringer han inn sønnen til sin søster, ved navn Håkon. Under Håkons 

velde, ble det tatt gisler, hvor sønnene til det som ble ansett som rikets ypperste menn, ble tatt 

til fange. Etter at Håkon dør under et skipsforlis ute i Englandshavet, valgte han å innsette 

sønnen sin Svein og hans mor Alfiva til å regjere landet under sitt overherredømme. Alfiva og 

sønnen Svein blir ikke nevnt hos Tjodrek munk. Ågrips forfatter gir på sin side til dels svært 

detaljerte skildringer av det påståtte hardstyre og de tvangsmessige skatteinndrivelser som nå 

fulgte. I Ågrip gis det et bilde hvor hele det norske folket ble satt under den lydige skyldighet 

til danekongen, og tynget av en tvangsmakt de ikke kunne unnslippe. Rent juridisk hevder 

Ågrips forfatter at ved vitnemål, telte danske menns utsagn tilsvarende vitnemålet til ti 

nordmenn. Æresberegningen her, fremstod for Ågrips forfatter som særs urettmessig. Videre 

skulle ingen få tillatelse til å forlate riket, uten et klart og utvetydig samtykke fra danekongen. 

Dersom noen likevel overså dette påbudet, ville hans eiendommer bli konfiskert under den 

danske kronen. Ved manndrap, mistet morderen alt sitt land og løsøre. Menn som havnet i 

utlegd, og vedkommende arvet, ble det nå kongen som skulle tilgodesees med dette. Ved 

                                                           
192 Tjodrek, ca.1180, s.64. 
193 Tjodrek beretter at Olav Haraldsson først flyktet fra Knut den Mektige til sveakongen Olav. Deretter skal han 
ha reist videre til kong Jarislav i Russland. Han skal ha hatt opphold ved Jarislavs hoff i et år. Her skal Olav ha 
gitt ham sin sønn Magnus til oppfostring.  
194 Tjodrek, ca.1180, s.66. 
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juletider presset skattebyrdene seg på med fornyet tyngde, denne gangen i form av at hver 

eneste bonde måtte gi fra seg til kongen en mæle malt av hvert ildsted. Videre måtte vær 

bonde beskatte et lår av en treårsgammel okse. Ovenikjøpet krevet kronen et spann smør. 

Husfruene måtte også betale en fast skatt hver jul, i form av anselige mengder lin som de 

hadde spunnet. Knut de Mektige, og hans innsatte regent Svein, samt moren Alfiva, opptrådte 

også som byggherrer. Dette skal ifølge Ågrips forfatter ha foregått slik at bøndene ble pålagt å 

felle tømmer og snekre opp alle de hus som kongen ønsket å ha på sine residenser. Det ble 

opprettet et hærsystem, der bøndene måtte stille med mannskap til kongens arme. Bønder som 

rodde ut på fiske, ble pålagt å beskatte fem fisker til kongen. Alle skip som seilte ut fra riket, 

ble pålagt å avse et rom hvor varer som tilhørte kongen kunne lastes opp. I tillegg skulle hver 

mann som reiste til Island, ut med landøre til kronen. Disse tyngende skyldigheter skal ha 

skapt nød og plage over landet. Det ble ifølge Ågrips forfatter likevel ingen folkereisning mot 

kongen, all den tid det satt så mange sønner som gisler.195 Her ser vi kongen i rollen som en 

rex tyrannus, i alle fall om vi skal fortolke dette ut ifra perspektivet til den jevne norske bonde. 

Et sentralt moment er de voldsomme skattebyrder som ble pålagt hvert hushold fra 

danekongen Knut den Mektige og hans underkonge Svein. Skattetyngslene må ha fremstått 

som pinefulle og til dels utarmende for mange.  

Her har kongen ikke opptrådt i samklang med folkeviljen, men snarere opptrådt despotisk og 

egenmektig. Videre ble likhet for loven, mellom daner og nordmenn, satt til side når det 

gjelder vitnemål, ifølge Ågrips forfatter. Et bilde er aldri helt entydig, og det kan sikkert ha 

vært mennesker, især fra øvrigheten, som nok anså kong Svein og Alfivas velde som legitimt 

og anstendig. Ågrips forfatter beretter likevel ikke noe om dette. Snarere vokser det frem et 

bilde av et urettferdig hardstyre, hvor tyngslene listes opp i detalj. Nå er ikke en historikers 

rolle å felle moralske dommer over historiens gang, noe også Ågrips forfatter er tidvis noe 

tilbakeholden med. Samtidig er detaljrikdommen over skattebyrdene til danekongen og hans 

underkonge Svein, at det rent deskriptivt oppstår en viss effekt hos leseren. Det er ganske 

åpenbart at Ågrips forfatter angir konturene av et bilde, der danekongen og hans underregent, 

fremstår som pådrivere for nød og lidelse over riket. Det var maktens egen logikk som rådet 

grunnen, og det skal ha oppstått et herrevelde tuftet på hardhet, hvor målet helliget midlene. 

Ågrips forfatter kommer da også med klar tale, når han trekker inn visa som Sigvat kvad, hvor 
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uår i landet, sult og kongelig grådighet under Svein og Alfiva, settes opp mot rettferdigheten 

under herreveldet til Olav Haraldsson.196 

10. Magnus den Gode Olavsson: 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Magnus Olavsson (1024-1047) skal under prosessen med å overta makten også i Danmark, ha 

fått en religiøs visjon hvor hans far Olav Haraldsson skal ha vist seg. Under dette 

drømmesynet skal Olav den hellige ha bedt ham om å sette sin lit til Gud i denne vanskelige 

tid hvor vandalene herjet i landet. Allerede neste dag skulle han ta med seg sine hærstyrker, 

selv om han fryktet at de ikke skulle være mange nok, og angripe fienden. Gud ville da gi 

dem kraft og styrke til å seire på slagmarken. Tjodrek beretter videre at Magnus ble bestyrket 

av sin visjon, og fattet mot til å dra ut til kamp på Lyrskogheden dagen etter. Farens merke 

skal ha vaiet på et stridsflagg, og Olavs tobladede øks skal ha blitt svingt mot fiendene av 

Magnus. Magnus bestormet fiendenes fylkinger, svingte sin øks iherdig og hugget ned for fote. 

Med Guds hjelp skal han ifølge Tjodrek, ha presset de resterende til å løpe fra åstedet.197 

Kong Magnus den gode Haraldsson fremtrer her som en krigerkonge, men det er striden for 

den gode sak som står i fokus. Dette perspektivet bestyrkes av hans religiøse visjon av hans 

far. Med Guds hjelp, fikk han vite, skulle han seire i slaget. Farens insignia på kampflagget og 

hans tobladede øks, kan ha bidratt ytterligere til å befeste den mentalitet at han kjempet videre 

som en verdig arvtager og etterfølger til Olav den hellige. Striden søkes å gjøres om symbolsk 

til noe langt mer en kun en militær strid om makt på slagmarken. En kan dermed innvende at 

et aspekt søkes tilslørt retorisk hos Tjodrek, ved at maktaspektet gis en religiøs-politisk 

fortolkning. Riktignok er det åpne og detaljerte skildringer av Magnus sine heroiske meritter 

på slagmarken, men samtidig gis kampen en religiøs fortolkning og settes inn i en religiøs 

tradisjon. Dette er i tråd med et rex iustus-kongeideal, all den tid det er det overordnede og 

abstrakte prinsippet om kampen for den gode kristne sak som er i fokus. Ut ifra dette 

perspektivet blir Magnus den Gode kun et redskap for høyere krefter.  

Etter fredsslutningen med Harald Hardråde, beretter Tjodrek at Magnus seilte tilbake til 

Danmark med sine håndgangne menn. Under hans opphold i Norge, hadde erkerivalen Sven 

overtatt herreveldet i Danmark. Magnus og hans krigere maktet å presse Sven fra skanse til 

skanse, før han til slutt måtte se seg overvunnet. Kun et år etter disse militærstrategiske 

bedrifter, døde Magnus den Gode. Under hans dødsleie, kommanderte han et sendebud ved 
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navn Tore198, som meddelte at siden Sven hadde arverett på riket, skulle han nå få det tilbake. 

Deretter gjør historiefortelleren Tjodrek opp regnskap med Magnus Haraldssons meritter og 

ettermæle. Han skal ha vært i besittelse av en godhet av særskilt rang. Hans lynne skal ha vært 

mildt. Når det kom til hans rolle som krigerkonge, skal han gjentatte ganger ha demonstrert 

stor tapperhet i nærkamp. Som riksstyrer over Danmark-Norge i fem år, og i Norge i til 

sammen elleve år, skal han ha lagt for dagen en utmerket kyndighet og taktisk teft. Han skal 

ha vunnet de fleste av sine kriger. Folket hadde en god relasjon til sin konge, da han skal ha 

vært både forstandig og sjenerøs med gaver.199  

Er så dette en rendyrket rex iustus-regent? Som idealtype vil det uansett kun dreie seg om 

tendenser og mønstre. Noen primus inter pares-trekk hadde også Magnus den Gode. At han 

utviste tapperhet på slagmarken, utviste en fryktløshet i nærkamp og hadde hellet med seg i 

strid, kan være et eksempel på sistnevnte. På den annen side, kriget Magnus for upersonlige 

og abstrakte kristne idealer? Hva drev ham ideologisk og religiøst? Var han en militærstrateg 

drevet primært av maktbegjær? Kilden tegner et bilde av en mild, god, vennlig, klok og nokså 

fredsæl regent. Magnus fremtrer ikke som noen tradisjonell krigerkonge, selv om han ikke er 

helt fri for slike elementer heller. At han på sitt dødsleie ga tilbake Danmark til erkerivalen 

Sven, begrunnet med hans arverett, kan synes noe underlig. Hadde han ikke standhaftige 

utenrikspolitiske ambisjoner? Eller kan han ha ansett at Sven var den som var best skikket til 

å styre Danmark etter hans død? I så fall kan det ha vært lederegenskaper i mer abstrakt 

forstand som skulle avgjøre. Tjodrek gir intet svar her, og holder seg til at det var arveretten 

som avgjorde saken. Magnus later til å ha hatt en solid folkeyndest, var det så at han også 

primært var drevet av hva som kunne være det beste for sitt folk? Samtidig måtte han tenke 

realpolitisk og militærtaktisk, noe fredsalliansen med Harald Hardråde vitner om.  

Ågrip. 

Magnus, sønnen til Olav Haraldsson, som senere fikk tilnavnet den gode, hadde en rekke 

ulike roller knyttet til seg. Fire år etter at hans far Olav, hadde falt i slaget på Stiklestad, når 

forhandlingene med kong Jarisleiv og dronning Ingegjerd av Gardarike frem, og Magnus 

vender tilbake til Norge. Magnus overtok da tronen, etter at sønn av danekongen Knut den 

Mektige, Svein, og hans mor Alfiva, hadde flyktet tilbake til Danmark. Allmuen hadde høye 

forventninger til kong Magnus. Riktignok ble de i en tidlig fase, skuffet, all den tid Magnus 

gjennom sine rådgivere, etablerte et hardstyre over landet. Han skal da ha vært en liten gutt på 
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elleve år. Ågrips forfatter tydeliggjør at det nok var hans rådgivere, som skal ha vært griske, 

som måtte ta mye av skylden for dette. Etter å ha hold ting på Nidaros, skal han ha vært 

hevngjerrig og reist sak imot trønderne. De skal da ha demonstrert sin uvilje mot Magnus, ved 

å stikke nesen i skinnfellen sin og tie stille. Deretter skal en mann ved navn Atle, ha brutt 

stillheten med noen velvalgte ord til kongen. En skald ved navn Sigvat, skal også ha ytret 

noen visdommens ord, knyttet til å gå imot tingmennene.200 Barnekongen Magnus, med 

betydelig påvirkning fra sine rådgivere, fremstod i denne tidlige fasen som en hardstyrer for 

folket. Især skal han ha opptrådt hevngjerrig overfor trønderne, etter all sannsynlighet mye på 

grunn av drapet på faren. Under tingmøtet på Nidaros, er han i utakt med tingmennene, og 

fremtrer med visse rex tyrannus trekk, som egenrådighet, hevngjerrighet og hardstyre. Dette 

skulle vise seg å være av relativt kort varighet.   

Det endte med at kong Magnus kjente den trykkede stemningen, og innkalte til nytt møte 

dagen etter. Da skal kongens ordbruk ha vært en helt annet. Ågrips forfatter fremstiller det 

som at Gud hadde skiftet om hans sinn, slik at stridigheten var blitt omgjort til miskunn. Kong 

Magnus lovte at velgjerninger skulle skje for landet, og var ifølge Ågrips forfatter, mann for 

sitt ord. Etter dette skal Magnus ha vunnet en stor vennekrets, og fått tilnavnet den gode. 

Under sin besittelse av makten i riket i flere år, skal nye lover og skikker til bestyrkelse for 

kristendommen ha blitt innført.201 Her fremstår kongens rolle som en rex iustus-preget 

lederstil. Kong Magnus den Gode skaper stabilitet i riket og gir makt til kristendommen, både 

juridisk og etter all sannsynlighet også retorisk. Regenten var godt likt av sitt folk, styrte 

rettferdig, sørget for velstand i riket og holdt seg til lovene og skikkene. 

Deretter minnes kong Magnus, den urett som hadde rammet hans far. Han bestemte seg da for 

å samle sammen en hærstyrke, og seile mot Daneland og Knut den Mektige og sønnen Svein. 

De var enige om at de ønsket hevn etter undermineringen og den indirekte årsaken til Olavs 

fall. Da de omsider ankom Danmark, var Svein ikke å finne, og Knut den Mektige befant seg i 

England. Det var broren til Svein, kalt Hordaknut, som nå besatte herreveldet i Danmark.202 

Hordaknut satte hardt mot hardt, og reiste med en hær mot Magnus den Gode og hans 

hærstyrker. De skal ha møttest på Brennøyane. Da gikk det meglere imellom de stridende 

parter, og fikk istand et forlik mellom kongene. Hordaknut syntes han hadde rett til kronen i 

Norge, all den tid hans far Knut den Mektige hadde vunnet det, og hans bror Svein hadde vært 
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underkonge der. Magnus den Gode, på sin side, var av den oppfatning at hans far hadde lidd 

enormt under Knut den mektiges svikefullhet. De to kongene avgjorde da, med 

mellommennenes diplomatiske hjelp, saken ved at den av dem som leve lengst, skulle få 

begge rikene. Så lenge begge kongene var levde, skulle de regjere i hver sine riker. For å 

trygge avtalen, utvekslet de gissler på dette. Det endte til sist med at Hordaknut var den første 

til å møte døden. Da overtok Magnus den Gode, etter avtalen, begge rikene.203 Her opptrådte 

kong Magnus i ulike kongeroller, som skiftet ved ulike situasjoner. Når han setter ut på 

hærferd til Danmark med sine menn, fremstår han som en mer tradisjonelt preget primus inter 

pares-regent. De søker hevn, og vanæren kan gjenopprettes ved hærkamp. Kongen leder her 

sitt krigerfølge, og er tett på sine menn. Det er ikke snakk om krig i den gode saks tjeneste, for 

å utbre kristendommen. Motivet er hevn for uretten mot hans far. Så kommer det til et skifte 

ved møtet på Brennøyane, mot kong Hordaknut. Diplomatisk orienterte meglere går her 

imellom, og får istand et forlik mellom kongene. Dette går kongene med på, riktignok med 

utveksling av gissler i form av sønnene til de beste menn. Her opptrer Magnus den Gode som 

en besitter av en blandet lederform. Kompromisset og den diplomatiske avtalen, som 

forhindrer et potensielt brutalt og omkostelig hærslag, kan vitne om et rex iustus- sinnelag. 

Monarken skal opptre i en rolle, som kan skape rettferdighet og fred. På den annen side, er 

den faktiske avtalen som kommer istand, preget av eldre norrøn sedvane, hvor det utveksles 

gissler. Det later også til at det var maktpolitisk og geo-politisk strategi, som rådet grunnen. 

Kong Magnus tenkte taktisk, og det later ikke til at de var kristendommens 

klassifikasjonsapparat som han hentet sine motiv fra. Nå er det selvsagt problematisk å hevde 

ulike motiver, all den tid vi ikke kan kjenne noens tanker på denne måten. Likevel kommer en 

vanskelig bort fra ordet makt, når en skal forsøke å fortolke kilden. Nå handler også religion 

om makt, men inngåelsen av denne avtalen, vitner mer om en hedensk og pragmatisk 

orientering.  

Videre kan Ågrips forfatter berette at da Svein, som var sønnen til Ulv og Astrid, som var 

datter av Knut den Mektige, fikk høre om denne avtalen der de var i England, ble de meget 

vrede. De samlet da hærfolk fra fjern og nær, for å angripe Magnus den Gode. Ved neset 

Helganes, barket de sammen med sine respektive hærskip. Utfallet av dett sjøslaget, var at 

Svein måtte flykte med sitt mannskap. De seilte da over til Vendland, hvor han maktet å 

bringe sammen en fornyet hærstyrke. Med denne hæren, dro de videre til Danmark, hvor de 

planla et overraskelsesangrep på Magnus den Gode og hans menn. Magnus fikk riktignok 
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høre om dette planlagte angrepet litt i forkant, men var fortsatt mangelfullt forberedt til 

fullskala hærslag på så kort varsel. Deretter bringer kildens forfatter inn et drømmesyn, som 

Håkon den Gode skal ha fått, natten før det store slaget. Hans far, Olav den hellige Haraldsson, 

skal ha vist seg i drømme og talt til ham. Magnus skulle ikke frykte morgendagen, for seieren 

skulle bli hans.204 Dagen etter møttes de to hærstyrkene, på en plass ved navn Lyrskogsheidi 

ved Skotborgarå. Olav Haraldsson hadde visstnok gitt detaljerte instrukser i drømmen, til sin 

sønn. Magnus mente hans måte å sette sammen de ulike fylkingene på, var på farens 

kommando.205 Om Ågrips forfatter bringer inn dette unaturlige momentet til sin 

norgeshistorie, for å legitimere Magnus den Godes seire og herrevelde, eller om det lå en 

genuin tro på at slike fenomener var reelle, er uvisst å si. Kongens rolle her er en kriger, en 

primus inter pares, men også med elementer av rex iustus. Magnus forsvarer seg mot angrep, 

han står under press og må ta til motmæle. Han er ikke kun en klassisk viking og krigerkonge, 

som strider og kommanderer i første linje blant sine menn. Konteksten kaller på selvforsvaret, 

situasjonen innbyr ikke til fredsommelighet. Samtidig fremstiller Ågrips forfatter på ingen 

måte noen hardbarket voldsmann og utvetydig ekspansjonist. Magnus den Gode fremstår mer 

som en kompleks karakter, som veksler mellom ulike roller som en myriade av sosiokulturelle 

sammenhenger innbyr til.  

Kildenes fremstilling av Magnus den Gode: 

I Soga um dei gamle norske kongane fremstilles Magnus den Gode som en regent med mange 

rex iustus-trekk, mens i Ågrip berettes det om en ambivalent regent med både rex tyrannus, 

primus inter pares og rex iustus trekk i ulike situasjoner. Tjodrek munk i sin Soga um dei 

gamle norske kongane fremsetter i korte trekk følgende rex iustus-trekk hos Magnus den 

Gode: Han skal ha fått en religiøs visjon, hvor hans far Olav den Hellige bad ham om å settes 

sin lit til Gud. Gud skulle gi dem kraft og styrke til å bli seierherrer på slagmarken. Det 

berettes videre at Magnus oppnådde seier på Lyrskogheden ved Guds hjelp. Dette kobles så til 

striden for den gode sak. Videre skal Magnus den Gode ha vært i besittelse av et mildt lynne 

og vært en god monark for folket. Trass i dette gir også Tjodrek et mer variert bilde av 

Magnus den Gode, hvor han også gis visse primus inter pares-trekk. Han skal ha vært sjenerøs 

med gaver og utvist stor tapperhet og fryktløshet i nærkamp. Videre skal han ha hatt hellet 

med seg på slagmarken, som høvet seg for en vellykket primus inter pares-leder. Hans 

vennlighet og klokskap skal også ha brakt ham et godt ry. 
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Dersom vi beveger oss til Ågrips forfatter, finner vi et langt mer ambivalent bilde av Magnus 

den Gode Olavsson. Guttekongen Magnus skal ha etablert et hardstyre i riket, hvorpå hans 

griske rådgivere gis merparten av skylden for dette. Det skal ha kommet til munnhuggeri 

mellom kong Magnus og trønderne, under et tingmøte på Nidaros. Med røtter tilbake til sin 

fars endelikt, skal kong Magnus ha opptrådt hevngjerrig overfor trønderne. Han skal også ha 

vært i utakt med tingmennene. Under denne tidlige fasen av sitt herrevelde, hadde han visse 

rex tyrannus-trekk. Ågrips forfatter nevner hans egenrådighet, hevngjerrighet og hardstyre. 

Magnus den Gode hadde også en del primus inter pares-trekk, idet han ønsket å hevne sin far 

militært, selv om det kommer til en diplomatisk avtale. Et annet primus inter pares-trekk var 

at han fikk istand et samkongedømme med Harald Hardråde, tuftet på takknemlighetsgjeld, 

vennskap og gavmildhet. Videre skal han ha vært en modig og fryktløs kriger, som førte en 

periodevis aggressiv og ekspansiv utenrikspolitikk. I dette ambivalente og omskiftelige bildet 

av Magnus den Gode, fra Ågrips forfatter, kan en også spore en rekke rex iustus-trekk. Kong 

Magnus skal ha etablert nye lover og skikker til bestyrkelse for kristendommens sak. Han skal 

etter sin maktkonsolidering ha skapt stabilitet, fred og rettferdighet i riket, hvor han gav makt 

til kristendommen, styrte rettferdig, brakte velstand til riket, og holdt seg til de nedfelte 

juridiske strukturer. Alt dette kan betegnes som rex iustus-lederegenskaper. Riktignok skulle 

også en primus inter pares-regent skape stabilitet og lov og rett innad i riket. Skillet her er at 

kong Magnus nå i langt større grad bygger makt ovenfra, hvor han henter legitimitet fra det 

kristne klassifikasjonsapparatet. Videre skal han ha fått et religiøst-preget drømmesyn, hvor 

hans far Olav den Hellige viste seg for ham og gav ham løfter om seier på slagmarken.   

11. Harald Hardråde: 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Harald Hardråde opptrer på mange vis som en tradisjonell vikingkonge, en fryktløs kriger og 

en mann som var bundet av en streng ære-skam-kodeks for sin praksis. Tjodrek beretter at 

mens Magnus Haraldsson hadde lagt seg til ved Øresund, skal de ha fått øye på et makeløst 

skip med purpurfarget seil. Dette skal ha vært Harald Hardråde og hans menn, på vei hjem fra 

Grekenland med stor skatter. Da Harald Hardråde fikk høre av Magnus sitt sendebud at 

kongen av Norge befant seg inne på land, skal han ha skaffet seg et personlig møte mellom 

ham og sønnen til hans bror. Tjodrek kan fortelle at det første møtet skjedde med jovialitet og 

æresbevisninger, i pakt med tradisjonelle sømmelighetsidealer. Den gemyttlige stemningen 

skal likevel ha skiftet noe, da kong Magnus bad om støtte til å bringe Danmark under sitt 

herrevelde med full tyngde. Til dette skal Harald Hardråde ha svart at han heller ønsket å be 
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Magnus om en deling av Norge, i kraft av sin arverett. Magnus blir beskrevet som mild og 

fredsæl, og skal ha henvendt seg til Harald i diplomatiske og imøtekommende termer.206  

Einar Tambarskjelve, en av kongens rådgivere, skal ha tenkt med seg selv at disse løftene ikke 

var like velvillige fra begge parter. Han valgte derfor å bringe frem et forslag om at Magnus 

skulle gi Harald en halvdel av riket, og da mente han det var rimelig at Harald til gjengjeld 

gav kongen halvparten av de skatter han hadde medbrakt fra hærferden i Grekenland. Kong 

Magnus skal på denne tiden ha befunnet seg i en økonomisk knipe, all den tid hans hærtokter i 

Daneland var meget kostbare. Harald Hardråde skal ha oppfattet utspillet fra Einar 

Tambarskjelve som krenkende og respektløst. Han skulle ha seg frabedt et press om å strø om 

seg med sine hardt tilkjempede rikdommer på Magnus sine medsammensvorne. Einar 

Tambarskjelve skal da ha dristet seg til noen sterke ord om at han ikke på noen måte ville 

støtte Harald Hardråde i å få makten i Norge. Dette skal ifølge Tjodrek ha endt med det senere 

drapet på både Einar og hans sønn. I harnisk skal Harald ha reist av sted fra kong Magnus og 

tilbake til moderlandet. Sven Ulvssønn207 skal ha fått nyss om motivene for Harald Hardrådes 

reise fra Magnus, og gitt ham løfter om å få halve Danmark dersom han kunne hjelpe ham 

med å rydde Magnus sitt herrevelde vekk.208 

En kan her observere Harald Hardråde som en primus inter pares-regent, en kriger som er tett 

på sine menn og en mann preget av en tradisjonell ære-skam-kodeks. Selv om han var formelt 

sett kristen, fremtrer han mer som en tradisjonell vikinghøvding. Han er villig til å krige for 

sin egen makt, og ble da også senere beryktet for sin tidvis hardhendte fremferd. Einar 

Tambarskjelve og hanns sønn, ble myrdet av Harald, hevder Tjodrek. Einar Tambarskjelves 

råd som falt i dårlig jord, og ikke minst hans oppsetsighet mot Haralds ambisjoner i Norge, 

skal ha kostet ham livet. Harald Hardråde var med andre ord villig til å myrde opposisjonen 

dersom han så det opportunt. Ut ifra det Tjodrek beretter, kan det virke som at han hadde et 

personlig nag for den krenkelse han mente seg utsatt for av Einar Tambarskjelve, og at drapet 

derfor ikke var styrt av mer abstrakte og upersonlige motiver. Harald Hardråde ønsker og 

krever makt, i kraft av sin arverett. Betydde dette at han var mer ærlig om sine hensikter og 

motiver enn andre regenter? Kilden gir ingen dekning for å svare klart på dette spørsmålet. 

Riktignok kommer Tjodrek i det neste avsnittet inn på en moralsk nedvurdering av 

                                                           
206 Tjodrek, ca.1180, s.76. 
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etter å ha tapt et stort sjøslag mot Magnus. 
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overdreven ærgjerrighet209, med fokus på den romerske oldtiden og Mithridates210, men om 

denne passasjen også hadde en indirekte brodd mot Harald Hardråde, vites ikke. 

Det kom til et forlik mellom Magnus den Gode og Harald Hardråde, etter at Sven Ulvssønn 

og Harald hadde gjort retrett i sine norgesambisjoner. Kong Magnus skal da ha kommet til 

den innsikt at det ikke var militært plausibelt å kunne holde stand i begge rikene mot dem. 

Derfor sendte han budmenn til Harald Hardråde, som da befant seg i Danmark, for å bringe 

ham tilbake. Kong Magnus meddelte at han hadde vilje til å frasi seg halve riket. Som 

kompensasjon for dette, krevet han ikke annet enn at Harald Hardråde skulle bidra militært til 

å forsvare både Danmark og Norge. I Danmark ønsket Magnus å ha sitt herrevelde for seg 

selv. Harald Hardråde gikk med på dette, og avtalen om forlik ble inngått i nærheten av en 

innsjø på Opplandene. Til stede ved denne kontraktuelle inngåelse var biskop Grimkell, 

høvdingen Einar Tambarskjelve og en rekke andre stormenn. For at disse stormennene og 

kirkens representant på stedet, skulle være villige til å tjene i lydighet under to konger, krevde 

de at det skulle sluttes et fredelig og permanent forbund mellom de to. Ideen var at et splittet 

rike ville møte sin undergang, så de to kongene ble enige om at et eventuelt brudd på 

fredsslutningen, var å anse som en dødsdom over den skyldige part. Her foretar Tjodrek munk 

en moralisering med historiens gang, idet han siterer både Vergil og Lukan. Budskapet er en 

sterk kritikk av det utemmede maktbegjær hos ulike herskere. Uvøren militær fremtreden, 

bringes også i diskreditt gjennom disse passasjene.211  

Her fremtrer Harald Hardrådes pragmatisme, men fortsatt som en primus inter pares-preget 

regent. Fredsavtalen gav Harald det han ønsket seg, og dette uten å måtte krige for det. 

Riktignok måtte han da bidra militært til forsvaret av Danmark-Norge, men det var en pris 

han var villig til å betale. Harald fremtrer som en kyndig maktstrateg, som var villig til å 

skifte geo-politisk strategi dersom situasjonen krevet det. Samtidig møter han en indirekte 

kritikk fra Tjodrek i teksten, hvor munken nok en gang beklager seg over samtidens 

hensynsløse maktbegjær. Om disse moralske anklagene primært var tuftet på Harald Hardråde, 

eller om de heller var del av en allmennmenneskelig livsvisdom, er mere uklart. Nå holdt 

kirken sin velsignende hånd over fredsslutningen, representert gjennom biskop Grimkell. 

Utsagnene om utemmet maktbegjær og løftebrudd, kan derfor tolkes som et varsel for 

ettertiden om viktigheten av å holde sine fredsinngåelser i hevd.  
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Harald Hardråde212, som også var broren til Olav den Hellige, beskrives av Tjodrek som en 

regent som var kjapp til å svinge sverdet og lå i stadige kriger. Videre skal han ha vært djerv, 

dyktig, eiesyk hva angikk hans eget gods og begjærlig etter andre menns eiendom. Mot Sven 

av Danmark, hadde han ikke lykken med seg på slagmarken. Etter en serie med bitre 

erfaringer i Danmark, tok han beslutningen om å ruste en hærstyrke og seile over til England. 

Dette skal ha skjedd etter formaninger fra Toste, broren til kong Harald av England. Toste gav 

løfter om at Harald Hardråde skulle få halve England, dersom han lyktes med sin militære 

kampanje for å drive broren vekk. Toste var av den oppfatning at han hadde den samme 

arverett til riket som sin bror. Etter overfarten til England, sammen med Toste, lyktes de å 

nedkjempe motstanden og overta Northumbria. Kong Harald213 fikk beskjed om hva som var i 

emning i hans rike. Han besluttet da å reise tilbake til England, og fikk med seg en enorm hær. 

Det kom til et storstilet slag i 1066214, hvor både Harald Hardråde215 og makkeren Toste216 

mistet livet.217 Her skildrer Tjodrek en primus inter pares-regent av rang. Harald Hardråde var 

en krigerkonge og en vikingkonge, selv om han var blitt kristnet. Han kjempet fryktløst i strid, 

men hadde også evnen til å planlegge sine militære taktikker i forkant. Harald Hardråde 

skildres som både ærekjær, utenrikspolitisk ambisiøs og i overkant eiesyk. Han fremstår som 

en karakter som er mer utilslørt drevet av maktbegjær, men var samtidig ikke uten evne til 

pragmatisme. 

Tjodrek fortsetter med sine mer oppsummerende skildringer av Harald Hardrådes liv og virke. 

I sin ungdomstid skal han ha utrettet en serie med storverk, som inkluderte plyndring av 

hedenske bysamfunn, tilraning av større skatter fra Russland og Etiopia, kort sagt en viking på 

plyndringstokt. Etter disse bedrifter, og Tjodrek er overraskende lite moralsk fordømmende i 

disse passasjene, skal han ha reist til den hellige by og nedkjempet fiender og vunnet stor ære. 

Etter disse meritter, dro han til Sicilia, hvor han røvet anselige mengder gods fra folket og 

brakte dette med seg til Konstantinopel. Her skal det ifølge Tjodrek ha oppstått en disputt med 

keiseren, som skal ha endt med at det var keiseren selv som ble sittende igjen med 

                                                           
212 Tjodrek forteller også at Harald Hardråde (f.1015-d.1066) var regent i til sammen tyve år. I nitten av disse 
satt han med makten alene, mens ett år regjerte han sammen med brorens sønn Magnus. 
213 Bedre kjent som Harold Godwinsson, men tydeligvis har Tjodrek besluttet å fornorske navnet hans. 
214 Bedre kjent som slaget ved Stamford Bridge, men Tjodrek nevner ikke denne betegnelsen direkte. 
215 Tjodrek beretter mer detaljert at Harald Hardråde falt av hesten og at nesten hele hæren ble utslettet av 
den engelske kong Haralds og hans soldater. Merparten av de norske soldatene skal også ha flyktet ned til sine 
fullastede skip. Bare noen få ble stående igjen og kjempe tappert. 
216 På engelsk Tostig Godwinsson. 
217 Tjodrek, ca.1180, s.81. 
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skammen.218 Her kan en observere skildringen av en primus inter pares-stormann, som bygget 

opp sin makt nedenfra, gjennom alliansebygging og ikke minst gjennom militære bedrifter. 

Rollen som bandeleder og røver hørte også til. Å dra på plyndringsferd var økonomisk 

kostbart, høvdingen hadde å betale sine menn for deres innsats. Samtidig var det i perioder 

uhyre lønnsomt og ble en måte å bygge opp sin maktbase i hjemlandet på. Nå er det et 

religiøst element også, Harald Hardråde skal ha vært i Jerusalem219 og utkjempet mange slag 

med stort hell.  

Ågrip. 

Under striden i Nisså i Danmark, mellom danekongen Svein, jarlen Finn og Harald Hardråde, 

fremstår Harald som en kyndig taktiker og en initiativrik krigerkonge. Med stor kløkt makter 

han å spore opp en vannkilde på en øy i nærheten, som de omringes av fiendeskip på. Når det 

kom til nærkamp, mistet danekongen Svein svært mange av sitt krigerfølge. Det endte med at 

Svein så seg nødt til å flykte. Finn, som var onkelen til Harald Hardrådes kone, og som Harald 

hadde en feide med angående veitsler i hjemlandet, ble benådet og fikk være med hjem. 

«Svein rauk i striden og fekk stort mannspille, og flydde undan med få folk. Men Finn vart 

teken til fange og fekk fred, og for heim att med Harald til eigedomane sine.220»  Som en god 

primus inter pares-konge, kunne Harald Hardråde vise nåde i situasjoner der han anså at dette 

var i tråd med tradisjonen, hvor både personlig og kollektiv ære, samt generøsitet spilte en 

rolle. Videre berettes det om at etter nitten års styre som Norges konge, dukket det opp en 

engelskmann ved navn Toste. Han hevdet å være jarl, og ikke minst broren til den engelske 

kongen Harald Godineson. Toste var fortvilet over at hans arverett til England i dypeste 

urettferdighet var tilsidesatt. Han ønsket seg militær hjelp fra Harald Hardråde, som på sin 

side mottok løfter om å få halve England, dersom deres tropper skulle seire. Harald gikk med 

på dette forslaget, og de samlet en hær og seilte over til England.221 Etter ankomst, maktet de 

å nedkjempe all motstand og erobre Northumberland. Den engelske kongen Harald 

Godineson, befant seg på denne tid i Normandie. Da Godineson fikk høre om invasjonen i 

hans imperium, reiste han hjemover med sine hærstyrker for å nedkjempe opprørerne. Harald 

Hardråde og hans medsammensvorne, jarlen Toste, var dårlig forberedt da Godineson dukket 

opp med sine krigere. Det var da det senere så berømte slaget ved Stanford bridge, skulle 

                                                           
218 Tjodrek, ca.1180, s.81. 
219 Selv om kilden skal fortolkes som en levning og ikke en beretning, kan det være verdt å nevne at Harald 
Hardråde etter all sannsynlighet her har deltatt som leiesoldat under korstogene. Tjodrek velger å ikke benytte 
seg av denne betegnelsen. 
220 Ågrip, ca.1190, s.75. 
221 Ågrip, ca.1190, s.75. 
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stå.222 En større andel av hæren deres, befant seg på skipene. De av mannskapet som befant 

seg på land, stod dårlig rustet, all den tid de hadde lagt fra seg det meste av sine hogg og 

stikkvåpen. De stimlet sammen hurtig til en fylkingsformasjon. Englandskongen Godineson, 

red sammen med sitt hærfølge. Da skal hesten ifølge kronikøren, ha steilet og kastet kongen 

av og ned på marken. Slaget ble en katastrofe for Harald Hardråde og Toste. Begge ble de 

drept i kampens hete. Noen av deres krigere maktet å flykte til sine skip og komme seg unna. 

Mange måtte bøte med livet.223  

Vi ser her fremstillingen av et kongeideal med en primus inter pares-lederstil. Harald 

Hardråde presenteres som en krigerkonge, en kampberedt soldat, en fryktløs kjempe, en som 

ledet i kraft av både nobel ættelinje og karisma, strategiske evner, rene ferdigheter på 

slagmarken og barskhet i tett samvirke med sine menn. Harald Hardråde fremstår først og 

fremst som en betydelig vikingkonge, trass i at riket for lengst er kristnet. Harald Hardråde 

hadde da også vært leiesoldat i Konstantinopel, men dette nevnes ikke i Ågrip. Hans 

begravelse, etter katastrofen i Northumberland, var kristen og ble anvendt til å styrke kirkenes 

legitimitet i tett samvirke med kongemakten. Hans sønn Olav med tilnavnet Kyrre, som ledet 

den krigerflokken som greide å flykte, blir også omtalt som av et ganske annet kaliber enn sin 

far. Han skal ha vært både beskjeden og fredsommelig. Haralds lik ble først jordet i 

Mariakirken i Nidaros, men senere flyttet til Elgeset. Erkebiskop Øystein skal ha vært 

involvert i denne forflytningen, hvor de lokale munkene nå fikk ansvaret for likets nye 

hvileplass.224 Å gravlegge berømte konger ved kirker, må ha styrket kirkens og 

kristendommens prestisje betydelig. Det var symbolsk viktig, at kongens forgjengelige 

legeme, tilhørte kirken. Det fremkommer også fra Ågrips forfatter, at Harald Hardråde skal ha 

skjenket gaver til og latt bygge kirker i landet.225 Det oppstår en betydelig kontrast, der Harald 

Hardråde på den ene side fremstår som en barsk og tidvis brutal vikingkonge, samtidig som 

han i det større bilde, tross alt var en del av og tilhørte den kristne kirke. Det foretas ingen 

direkte fordømmende innsigelser på hans gjerninger, fra Ågrips forfatter. Ekspansjonisme og 

hærtokt, ofte først og fremst tuftet på makt og geo-politisk strategi, hørte med til tingenes 

orden. Dette kan også være koblet til kirkens fokus på det hinsidige, i betydningen at Harald 

Hardråde kom i såkalt hellig jord og tilhørte landets menighet i stort. Kirkens menn anså det 

ofte som legitimt å anvende hærmakt, for å utbre det kristne budskap til hedninger. Her later 

                                                           
222 Ågrips forfatter nevner Northumberland, men presiserer ikke kampplassen Stanford bridge, hvor Harald 
Hardråde og jarlen Toste, møtte sitt endelikt. 
223 Ågrip, ca.1190, s.77. 
224 Ågrip, ca.1190, s.77. 
225 Ågrip, ca.1190, s.77. 
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det til at det var maktaspektet som rådet grunnen, og at eventuelle teologiske funderinger har 

vært av mindre betydning. Hvordan posisjonerer teksten Harald Hardråde som regent? 

Fokuset er rettet på det ekspansive, det barske, og hans primus inter pares-lederstil. Han skal 

ha anvendt harde virkemidler, og når kilden kommer til hans sønn Olav Bonde Haraldsson, og 

dennes tale ved et gilde, kommer det indirekte en kritikk av denne overdrevne hardheten i 

styringsstil.226  

Kildenes fremstilling av Harald Hardråde: 

I Soga um dei gamle norske kongane, fremstilles Harald Hardråde som en primus inter pares 

regent. I motsetning til hos Ågrips forfatter, så moraliserer Tjodrek munk en del over Harald 

Hardrådes virke. Indirekte fordømmes et overdrevent maktbegjær og et for sterkt begjær etter 

andre menns eiendom. Nøyaktig hvilke konkrete situasjoner Tjodrek finner moralsk 

klanderverdige, er mere uklart. Det kan virke som han sikter til drapet på sine rivaler, slik som 

Einar Tambarskjelve, og en viss skjødesløshet ved invasjonen i England. Vi finner også et 

komplekst bilde av en primus inter pares-regent i Ågrip. Her er med andre ord kildene enige, 

selv om nyansene og vektleggingen varierer en god del. Tjodrek mun i Soga um dei gamle 

norske kongane, skildrer en tradisjonelle kriger og vikingkonge av høy rang. Som en dyktig 

primus inter pares-leder, skildres han som en fryktløs kriger, bundet til en sterk ære-skam-

kodeks for sine sosiale relasjoner og sitt kulturelle fortolkningsfilter. Det betydde ikke at han 

var fri for pragmatisme og vilje til en viss forsoning. Mentaliteten fremtrer likevel som 

aristokratisk, en krigerleder som kriget for sin egen makt. Da han mente seg forurettet og 

indirekte truet i forhold til sine maktambisjoner, fikk han ifølge Tjodrek, tatt Einar 

Tambarskjelve og hans sønn av dage. Her later det til at han var styrt av et personlig nag mot 

Einar, og ikke av høyere abstrakte etiske eller religiøse prinsipper. Han skal også ha vært en 

høyst kompetent maktstrateg, noe som hørte en vellykket primus inter pares-konge sine 

egenskaper. Med sin ekspansive utenrikspolitikk, skal han ha vært ambisiøs, men Tjodrek 

meddeler dette med et visst forbehold. For mye maktbegjær var ikke av det gode. Som en 

primus inter pares-leder, hadde han også sine brister, i form av eiesyke og overdrevent begjær 

etter andre menns eiendom. Under både skildringene av sin ungdoms og tidlige voksentids 

vikingferder med plyndringer og herjinger, og som etablert konge sammen med Magnus, 

fremtrer han som en leder som bygget opp makt nedenfra. Han hadde evnen til å trekke folk 

til seg og bygge opp et nettverk av støttespillere.  

                                                           
226 Ågrip, ca.1190, s.79. 
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Her er det en god del likheter med fremstillingen av Ågrips forfatter, men uten de 

moraliserende overtoner en kan finne tendenser til hos Tjodrek munk. Som en dyktig primus 

inter pares-krigerkonge, som førte en aggressiv og ekspansiv militær utenrikspolitikk, kunne 

Harald Hardråde også fremvise nåde når situasjonen tillot det. Et eksempel på dette, er 

situasjonen som oppstod med jarlen Finn. Ytterligere primus inter pares-karakteristikker som 

tillegges Harald Hardråde, er at han var en fryktløs kriger, en myndig kommandant, førte et 

karismatisk lederskap, gjorde krav på sin del av tronen i kraft av den tradisjonelle ættelinjen. 

Det hører også med til dette bildet at Harald Hardråde var en kristen primus inter pares-

hersker, som også skjenket betydelige gaver til kirken, og lot etablere en rekke kirkebygg i 

landet.  

12. Olav Kyrre: 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Sønnen til Harald Hardråde, Olav Kyrre (ca.1050-1093) får de beste skussmål under 

fremstillingen hos Tjodrek munk. Han skal ha hatt en kjærlighetsfull relasjon til både Gud og 

borgere. Videre skal han å brakt med seg fred og orden til alle samfunnsområder. Han skal 

heller ikke ha detaljstyrt borgerne, men heller sørget for den nødvendige frihet. Åpenbart 

fantes det fortsatt hedninger igjen i riket, for Tjodrek kan berette at han maktet å holde de 

gudløses ondskap i age ved sitt styresett. I bispesetet Nidaros, skal han ha fungert som 

byggherre for opprettelsen av en ny kirke til ære for treenigheten.227 Trass i at Tjodrek er 

påfallende knapp i sin omtale av Olav Kyrre, trer det frem et klart bilde av en rex iustus-

regent som tillegges meget flatterende lederegenskaper. Det berettes ikke om noen krigerske 

bedrifter, snarere fremheves det at han brakt stabilitet og fred gjennom sin måte å styre riket 

på. Han skal ha vært en meget populær regent. Det kommer ingen moralsk tirade denne 

gangen fra Tjodrek, så en kan argumentere for at Olav Kyrre gis en høybåren rang og de beste 

skussmål. Videre skal han ha arbeidet hardt for den kristne kampsak, blant annet gjennom å la 

oppføre nye kirkebygg og holdt hedninger i tømme. Alle disse karakter- og praksistrekk, 

vitner om en rex iustus-regent, styrt av høyere kristne idealer og opptatt med å styre rettferdig 

for innbyggerne.  

Ågrip. 

Sønn av Harald Hardråde, Olav med tilnavnet Kyrre, skal ha utøvet sitt herrevelde i Norge i 

tjuefire år. Det skal ha vært en tid preget av vekst for riket. Hans ledermaner skal ha vært 

preget av mildhet, i skarp kontrast til hans fars hardhendte stil. Hva angikk jordegods, skal 

                                                           
227 Tjodrek, ca.1180, s.82. 
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han ha demonstrert en fasthet i sitt virke. Han skal ha vært kyndig til å bedømme, hva som var 

til det beste for landet. Han skal ha fart frem med godhet. Han var byggherre for en steinkirke 

ved bispesetet i Nidaros, dedisert til sin frende Olav den Hellige. Han skal ha demonstrert en 

betydelig vennligsinnethet og godhjertethet overfor sine undersåtter. Han skal i et gildelag ha 

uttalt seg om sin store glede ved å se sitt folk fornøyde og frie. Videre skal han ha ytrer seg 

skarpt kritisk om sin fars hardhet i styresett. Han skal ha holdt sitt folk i et redselens grep, 

samt skattet dem tungt på luksusvarer og gull. Videre skal han ha satt seg selv i sammenheng 

med styremåten til sin bestefar Olav Haraldsson. Olav Kyrres folk skal ifølge ham selv, ha fått 

en ny frihet, der de hadde en helt annen grad av trygghet for sin eiendom. Ågrips forfatter går 

videre, med å skildre Olav Kyrres godhet, hvor han sikret fred for sitt folk uten å anvende 

stridsmidler. Trass i hans milde, godlynte, forsiktige og fredlynte herskerstil, skal han ha hatt 

et godt ry i nabolandene og vært høyt respektert.228 Her ser vi en rekke klassiske rex iustus-

egenskaper hos Olav Kyrre Haraldsson. Han skapte og oppretthold fred i sitt rike og med sine 

naboland. Hans styre pekte i retning av en høy grad av rettferdighet, både hva angår 

skattlegging av folket og hans evne til å gi tilbake i form av et godt styresett. Han skal ha vært 

høyt aktet og godt like av sitt folk. Videre skal hans lynne ha vært sympatisk, hvor Ågrips 

forfatter peker på has gode humør, hans vennlighet mot landslyden og hans raushet med 

materielle goder. Ågrips forfatter gir ham de aller beste skussmål, og det skinner klart 

igjennom at dette var en på alle måter flott og god regent for land og folk. Fraværet av 

voldsbruk, er også påfallende. Olav Kyrre virket heller ikke spesielt barsk, snarere forsiktig 

og tidvis noe beskjeden. 

«Han skipa med mildskap på mange slike saker som Harald hadde både byrja og 

fremja med hardskap. Han var raust med gull og sylv og gjæve eignaluter og kostnadting, men 

fasthalden på jordegods. Det valda vitet hans, og so det at han såg kva som gagna kongedømet. 

Mange gode verk er å nemna etter honom.229» 

Ågrips forfatter skaper et bilde av en både kyndig, klok og fredsæl regent, godt egnet til å 

styre riket. Hans godhet mot både folk og kirke, talte til hans fordel. Han så seg som en konge 

som videreførte mye av den samme lederstilen som Olav den Hellige. Riktignok ble han aldri 

noen helgen, og hans ry kom aldri i nærheten av hans bestefar. Likevel gis han tidvis svært 

høyverdige karakteristikker og beskrivelsen av en gjennomført rex iustus-lederstil. Å skape 

fred og styre rettferdig, har vært det sentrale hos ham. Samtidig var han med Harald Hardråde 

og jarlen Toste i yngre dager, på krigertokt i Northumberland, så bildet er ikke helt entydig. 

                                                           
228 Ågrip, ca.1190, s.79. 
229 Ågrip, ca.1190, s.79. 
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Var en rex iustus-preget regent, styrt av de overordnede prinsipper i enhver situasjon hvor han 

opptrådte i embetes medfør? Her fremtrer det en betydelig pragmatisme, hvor kongen kunne 

ha ulike roller og måter å håndtere sin makt på i ulike situasjoner. Kan en beskrive en hersker 

som bedrev tidvis hensynsløs krig mot hedninger, som en rettferdig og fredsskapende hersker? 

Jeg vil hevde at idealet og ideologien knyttet til rex iustus, åpnet for striden for den gode sak 

og kampen mot ondskapen. Med andre ord kunne brutalitet og grusomhet legitimeres, dersom 

det dreide seg om kampen for å utbre og befeste kristendommen i riket. Her kan en hevde at 

en grunnleggende militarisme i mange henseende ble værende, men at den tok nye former 

under kristendommen. Hva da med den aggressive og ekspansive utenrikspolitikken som 

eksempelvis Harald Hardråde (1015-1066) og Magnus Berrføtt (1073-1103) førte? Kildene 

fremstiller dem som i betydelig grad primus inter pares-herskere. De var kristne i navnet, og 

antagelig døpt, men deres herrevelde var preget den tradisjonelle norrøne vikingkongens ideal. 

Her kan en innvende at både under primus inter pares-idealet, og under rex iustus-idealet, var 

det prisverdig om kongen lyktes med å skape fred og forsoning i riket. Stabilitet og 

forutsigbarhet var med andre ord et gode. Vi hører om eksempelvis Håkon den Gode (ca.918-

961) og Olav Kyrre (ca.1050-1093), som fredsæle regenter. Selv om det var forbundet med 

prisverdig og høybåren karakterstyrke og atferd å være både lovkyndig, diplomatisk, 

omgjengelig og fredsskapende, så fantes også situasjoner hvor kongen måtte beherske rollen 

som krigerleder og general.  

Kildenes fremstilling av Olav Kyrre: 

I Soga um dei gamle norske kongane, berettes det om en gjennomført rex iustus-regent. Bildet 

som tegnes opp her, har mange likheter med fremstillingsformen i Ågrip. Tjodrek munk 

meddeler av Olav Kyrre var i besittelse av en kjærlighetsfull relasjon til både guddommen og 

borgerne av kongedømmet. Han skal ha innført fred og ordende styreforhold til alle 

samfunnets områder. Sammen med sin myndighet og autoritet, skal han også ha fart frem med 

mildhet, og gitt borgerne en del friheter. Samtidig skal han ha holdt de gudløses ondskap i age 

gjennom sin styringsform. Som en vellykket rex iustus-konge, skal han ha strevet hardt for 

den kristne kampsak, eksempelvis gjennom å få i stand byggingen av nye kirkebygg og 

gjennom å bekjempe hedninger. Dersom vi ser på likheter og forskjeller i forhold til 

forfatteren av Ågrip sin fremstilling av Olav Kyrre, virker kildenes forfattere i betydelig grad 

enige om mye av bildet av Olav Kyrres herrevelde. Ågrips forfatter gjør et ekstra nummer av 

at Olav Kyrre skal ha sett sitt styresett i sammenheng med sin bestefar Olav den Hellige. 

Videre nevner Ågrips forfatter hans mildhet, koblet med en fasthet, i lederstil. Hans forståelse 
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av helheten i rikets behov og anliggender, slik at hans avgjørelser kom til å innebære en 

veksttid for riket. Han for frem med godhet, opptrådte som byggherre for en steinkirke, og 

opptrådte vennligsinnet og godhjertet overfor sine undersåtter. Olav Kyrre brakte fred til riket, 

uten å ta i bruk militære virkemidler. Han var heller ikke noen spesielt barsk regent, snarere 

forsiktig og beskjeden. 

 

13. Magnus Berrføtt (1073-1103): 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Etter at Håkon Magnusson230 døde, kom det til et lokalt opprør mot Magnus Berrføtt. 

Fosterfaren til Håkon, Stigartore, ønsket sin kroningskandidat ved navn Svein, sønn av en 

ellers ukjent Harald, skulle dele riket med Magnus. Magnus skal ikke ha funnet seg i dette, og 

skal ha jaktet ned Tore som flyktet nordover. På Vambarholmen, en mindre øy i nærheten av 

Hålogaland fylke, kom Stigartore og hans menn sin plyndringstokt til ende. Her skal Magnus 

Berrføtt på tradisjonell og meget håndfast maner ha demonstrert hva som hendte med 

opprørere i hans rike. Både Stigartore og en høvding ble hengt fra et tre. Tronpretendenten 

Svein kom seg unna med livet i behold.231 Tjodrek søker å være knapp og uberørt av det han 

skildrer her, samtidig som det kommer frem at den ene høvdingen som ble hengt av Magnus 

Berrføtt, var både veltalende og rettskaffen. En kan da indirekte ane en viss kritikk av den 

hardhet og brutalitet som Magnus Berrføtt la for dagen. Samtidig er det Magnus som sitter 

med arveretten, og mye kan tyde på at Tjodrek mente at ættelinjen i forhold til arving av 

kongsembete måtte respekteres. Kongsemnet Svein skal ha vært sønn av en ellers ukjent 

Harald. Magnus Berrføtt slo derfor ned på et opprør, noe han i og for seg hadde retten og 

autoriteten til. Samtidig gis det indirekte en kritikk av hans overdrevne brutalitet. 

Videre beretter Tjodrek av Magnus Berrføtt nå forberedte sine menn på hær- og 

plyndringstokt til Gautland, hvor han ville legge inn under kronen bygdene Dal, Hovud og 

Vear. Disse stedene skulle ifølge Tjodrek tradisjonelt ha ligget under Norgesveldet. 

Gautakongen hadde lagt dem inn under Sveariket med militære midler. Den første hærferden 

skal ikke ha kastet mye av seg, hverken av plyndringsgods eller seire på slagmarken. Magnus 

gav ikke opp etter dette, men fortsatte sin ekspansive og aggressive utenrikspolitikk. På den 

                                                           
230 Broren til Olav Kyrre, Magnus Haraldsson, sin sønn som ble oppfostret av Steigar-Tore. Fosterfaren ønsket at 
Håkon skulle dele riket med Magnus Berrføtt, noe han bestemt ikke ville være med på. Tjodrek hevdet at det 
var Svein, sønn av en ellers ukjent Harald, som Stigartore ønsket som medkonge (s.84).  
231 Tjodrek, ca.1180, s.84. 
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neste hærferden, ble han beseiret av en høvding ved navn Augmund Skaptesson, og måtte 

flykte. Etter dette militære nederlaget, kom det likevel til en fredsslutning. Denne involverte 

hedersmannen og gautakongen Inge Steinkellsson, som i sin vennlighet og sjenerøsitet lot 

datteren Margarete ekte Magnus Berrføtt. De bygdene som Magnus ville innlemme i 

Norgesveldet, fikk han nå tildelt som medgift gjennom Margarete.232 Her beretter Tjodrek om 

en klassisk primus inter pares-regent, en barsk kriger som kjemper tett på sine menn og som 

leder gjennom eksempelets makt. Rollen som general og hærfører synes sentral i Magnus 

Berrføtt sin ekspansive utenrikspolitikk. Regenten ønsket også å bringe fred og velstand til sitt 

rike, og da gautakongen Inge Steinkellsson kom med sitt sjenerøse tilbud, gikk han med på 

dette. Inge Steinkellsson demonsterte de tradisjonelle norrøne dydene i rikt monn. Han var 

vennlig, sjenerøs og fredsæl. I dette lå det også en forventning om en viss resiprositet. 

Magnus Berrføtt kunne vanskelig her vise seg som en tyrann, i alle fall ville dette ha vært en 

høyst risikabel affære. Videre hadde han tapt to felttog, så tilbudet gjennom fredsslutningen 

virket svært sjenerøst.  

Tjodrek forteller videre om Magnus sin ekspansive utenrikspolitikk, hvor han nå seilte ut til 

Orknøyene, som hørte innunder Norgesveldet. Han skal ha vært rastløs av natur, og ikke vært 

fornøyd nok med det han allerede hadde. Til stadighet begjærte han annen manns eiendom, 

ifølge Tjodrek. Han skal som en tradisjonell vikingkonge233 ha plyndret og herjet deler av 

Skottland og Wales. Hugo den digre av Wales ble myrdet av Magnus, da han ikke godtok 

forsøket på å innsette et nytt herrevelde. Etter disse omfattende hær- og røvertogene, hvor hus 

ble brent ned, gods stjålet og fiender nedkjempet, vendte Magnus Berrføtt hjem til Norge med 

skipene sine fullastet av plyndringsgods. Eter noen år skal han ha kommandert sammen en ny 

hær til sin omfattende flåte av langskip. De seilte tilbake til Irland, med den intensjon å kunne 

legge hele øya under den norske kronen. I starten skal de ha hatt en rekke suksesser på 

slagmarken, og overtatt deler av øya. Dette skal ha gitt Magnus Berrføtt en optimistisk tiltro 

til at det resterende felttoget skulle gå forholdsvis enkelt. Hans rolle som hærfører skal med 

dette ha blitt noe mere slepphendt, på grensen til det skjødesløse. Her skal han ha 

undervurdert irenes kampvilje for sitt fedreland. Irene fikk brakt sammen en sosial formasjon 

av hærstyrker, hvorpå de blokkerte veien til nordmennenes skip. Deretter satte de 

                                                           
232 Tjodrek, ca.1180, s.84. 
233 Mange regner Magnus Berrføtt som den siste vikingkongen. Hans plyndrings, herjings og hærtokter, skal ha 
vært omfattende. 
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militærstyrkene inn med full tyngde. Kong Magnus mistet livet, og mange av hans soldater 

led samme skjebne. De resterende krigerne kom seg tilbake til skipene med varierende hell.234  

Tjodrek hevder at Magnus Berrføtt var rastløs og grådig på andres gods og riker. Forholdsvis 

nøkternt og knapt, skildres en del av hans mange hærtokter til blant annet Skottland, Wales og 

Irland. Geo-politisk fremstår han som en ekspansiv regent, med store ambisjoner for et langt 

mer omfattende Norgesvelde enn tidligere. Som regent, slik kilden representerer ham, virker 

han som en tradisjonell vikingkonge. Han har en klar primus inter pares-lederstil, både barsk 

og tidvis aggressiv i utenrikspolitiske spørsmål, men også forstandig og pragmatisk. Indirekte 

ligger det en viss kritikk hos Tjodrek, da Magnus Berrføtt undervurderte irenes kampvilje og 

ikke minst deres militære ferdigheter. Han skal ha opptrådt uforsiktig og dette skal til sist ha 

kostet ham livet. Etter sin død på slagmarken, høster han ingen honnørord fra Tjodrek for sin 

regenstid. Derimot får en av hans medsammensvorne, Sigvard Ullstreng235, de beste skussmål 

for sin høybårne og dydige atferd.  

Ågrip. 

I Ågrips nokså inngående skildring av striden mellom Håkon Toresfostre og Magnus Berrføtt, 

ser vi hvordan en misforståelse mellom de to kongene av riket, resulterte i en begynnende 

eskalering av konflikten.236 Mistanken om svik, gjorde Håkon Toresfostre usikker, og han 

valgte å anvende de maktmidler han hadde for å være klar, hvis det verste skulle skje. Vi ser 

gjennom Ågrips forfatter, hvordan Håkon søkte å kjøpe seg allierte, ved å innfri løfter og gi 

dem ulike gaver. Kong Magnus later til å være den mektigste part her, mens Håkon, i ledtog 

med sin fosterfar Tore, forsøker å skaffe seg et større maktfundament som han kunne vokse 

på. Det er svik, ære og ikke minst en militær maktlogikk, som er sentralt her. Ideologiske eller 

teologiske legitimeringer, kommer i liten grad frem i kilden her. Det kjempes om makt og 

prestisje, og det gjelder å bygge solide nettverk av allierte for å trygge seg. Maktens ustabilitet 

og omskiftelighet, kommer også godt frem fra kronikørens hånd. Håkon Toresfostre, fremstår 

som redd og usikker, både hva angår sine generøse gaver til trønderne og opplendingene, og i 

relasjonen til kong Magnus. De to samkongene, fremtrer som kompetitive primus inter pares-

regenter. Taktikkeri, manipulasjon og spill bak kulissene, inngår i dette intrikate samspillet. 

De to kongene er begge tett på sine soldater, og de fører og kommanderer sine respektive 

                                                           
234 Tjodrek, ca.1180, s.85. 
235 Sigvard Ullstreng fremstilles av Tjodrek som et dydsmønster. Han skal ha bygget et kjent kloster til ære for St. 
Benedikt og martyren Laurentius, på en øy i nærheten av bispebyen Nidaros (s.84). 
236 Ågrip, ca.1190, s.81-83. 
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hæravdelinger. Kongene er også soldater, de måtte selv kunne slåss, om situasjonen krevet det. 

Her lå også voldsmidlene fremme som en helt legitim kilde til makt. 

Etter Håkons illebefinnende og brå død under sin rypejakt, ønsket fosterfaren Tore på ingen 

måte å underkaste seg herreveldet til kong Magnus. Han hadde ikke oppgitt sine 

maktambisjoner, og i sitt overmot, allierte han seg nå med sønnen til Harald Flette, som het 

Svein. På Opplandene, maktet de å samle en hærstyrke, for å kunne fullbyrde sitt opprør mot 

kongen. Deretter bar ferden til Romsdal, og videre til Sunnmøre, hvor de fikk ordnet seg en 

flåte av hærskip. Deretter seilte de nordover langsmed kysten, til Trondheim. Det kom til full 

mobilisering, etter at flere av kongens betrodde menn, inklusive Sigurd Ullstreng, hadde spurt 

seg fore om antagonismen fra Steigartore. Etter en rekke stridigheter maktet Svein å komme 

seg unna Magnus sin horde, og greide å få seilt over havet til Danmark. Han fant det da 

tryggest å bli der, helt til et forlik med Magnus sin sønn Øystein kom istand.  

Magnus Berrføtt var nå enehersker i Norge, og fikk besitte sitt maktsete uten klander. Han 

skal da ha brakt fred og stabilitet til riket, ved blant annet å fordrive det som Ågrips forfatter 

omtaler som vikinger og røvere. Kong Magnus hadde en dragning mot hærferd, og var særs 

tiltaksom. Magnus dro på en rekke hærtokter, for å utbre Norgesveldet. Hans ekspansive 

virksomhet, startet med den østlige delen av Gautland, som het Dal, Vear og Vardynjar. Han 

mente at hans forfedre, en gang hadde ført makten over disse bygdene. Magnus Berrføtt og 

hans krigerfølge, satte opp en teltleir ved landskillet. Planen var da å ri opp og befeste 

Gautland, med en overraskelsesmanøver. Den lokale kongen Inge, fikk likevel nyss om disse 

planene. Kong Inge maktet da å bringe sammen en hærstyrke, for å drive inntrengerne tilbake. 

Da høvdingene til kong Magnus, gav ham det råd å forlate området, kom det til uenigheter. 

Magnus Berrføtt beordret, trass i rådgivernes holdning, full strid mot kong Inges menn, midt 

på natten. Inges hær led et stort tap under dette offensive trekk, og kongen selv måtte flykte. 

Siden kom de to kongene til en diplomatisk enighet i saken. Kong Magnus fikk ekte datteren 

til kong Inge, ved en ekteskapsallianse for å bilegge striden. Videre fikk han de områder han 

hadde hevdet sin rett til herrevelde over.237 

Her ser vi hvordan en offensiv utenrikspolitikk, der det gjaldt å legge nye områder under 

Norgesveldet, bidro til å gjøre Magnus Berrføtt til en etter hvert svært mektig vikingkonge. 

Ågrips forfatter, fremstiller ham som en primus inter pares, en krigerkonge som samvirker 

tett med sine soldater. Magnus fremstår som barsk, hard men også villig til å inngå visse 
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kompromisser, når dette var til hans fordel. Da han inngikk ekteskapsalliansen med kong 

Inges datter Margreta, fulgte han den tradisjonelle skikken med å sikre freden gjennom å ta 

garanti i antagonistens nære slekt. Det later til at Magnus Berrføtt her har operert i gråsonen 

mellom diplomati og sterkt militært press. Ågrips forfatter moraliserer ikke rundt dette, men 

søker isteden nokså nøkternt å berette hendelsens ulike momenter. Likevel er ikke bildet 

entydig, eksempelvis kommer det fram at Magnus Berrføtt må ha vært viljesterk og sta, siden 

han ifølge kilden skal ha handlet stikk i strid med rådene til hans høvdinger. Dette viste seg 

likevel som en fruktbar taktikk. En kan ane en viss beundring, blandet med en mere varsom 

og distansert kritisk holdning, til kong Magnus Berrføtt. Andre konger får til dels svært 

rosende karakteristikker av Ågrips forfatter, mens holdningen er mere ambivalent til kong 

Magnus.  

Kilden fortsetter med å fremstille kong Magnus sin ekspansive utenrikspolitikk, og beretter nå 

om hans seilferd ut til Orknøyene, sammen med sine hærstyrker. På denne hærferden over 

Nordsjøen, skal kongen ha medbrakt en rekke sentrale høvdinger, slik som Dag, Vidkunn 

Jonsson, Ulv Raneson, samt flere sentrale aktører. Vel fremme på Orknøyene, skal kong 

Magnus ifølge kilden ha brakt med seg jarlen Erlend og hans sønn Magnus, hvorpå Magnus 

senere skal ha blitt erklært som en hellig mann. Det ekspansive militære prosjektet, skal 

videre ha siktet seg inn på Skottland og Bretland.238 På denne hærferden, skal en jarl ved navn 

Huge den Digre, ha blitt myrdet ved å bli skutt med en pil inn i øyet. Krigeren som hadde 

skutt denne pilen, hadde så kastet sin bue bort til kongen, for å gi ham æren for banesåret. Fra 

denne hærferden, skal Magnus Berrføtt ha vendt skipene hjemover igjen, fullastet med 

plyndret gull, sølv og andre dyrebare saker.239 Ågrips forfatter holder her fortsatt en noe 

distansert holdning, samtidig som en viss beundring er blandet med en noe kritisk 

fremstillingsform. Det kritiske momentet, kommer indirekte ved at kongen fremstilles som en 

hærfører uten noen kristne overtoner ved den ekspansive hærferden. Stridens brutalitet, 

kommer også frem, uten at dette direkte fordømmes. Jarlen Huge den Digre, blir myrdet ved 

pilskudd i øyet, og kongen fikk æren fra en av hans menn. Det ligger ingen rosende 

karakteristikker i denne fremstillingen. Magnus Berrføtt er en krigerkonge, en primus inter 

pares, barsk, tøff, en tydelig lederskikkelse, men også egenrådig og hard. Ut fra kilden har 

han åpenbart vært en meget kyndig militær strateg og en fryktløs kriger på slagmarken, mens 

den idealiserte og uforbeholdne beundring for hans virke uteblir. 

                                                           
238 Ifølge store norske leksikon, betegner Bretland Wales, Cornwall og Bretagne. 
239 Ågrip, ca.1190, s.89. 
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Fremstillingen av Magnus Berrføtt sine ekspansive bedrifter fortsettes, ved at kongen få år 

senere skal ha lagt ut på en ny hærferd, denne gangen til vest i Irland. Han ønsket å innføre 

sitt herrevelde over riket, men i begynnelsen fikk han først et større område av landet. Dette 

skal ha bidratt til at kong Magnus ble enda mere dristig og uvøren. Forfatteren gjør så en 

sammenlikning med Harald Hardrådes fall i England, hvor også kong Magnus sin farfar, skal 

ha blitt revet med av den første seiersrus. Svik ble Harald Hardrådes bane, og irene skal ifølge 

Ågrips forfatter ha stimlet sammen til store horder mot kong Magnus. Disse krigerne skal ha 

lagt seg til i skjul, på en tid da nordmennene skal ha forlatt sine skip etter et strandhogg. Da 

skal fiendens tropper ha stormet på, og blokkert tilgangen til Magnus Berrføtt og hans hær 

sine slagskip. I tillegg var de norske troppene uten hærklær, og befant seg dermed i en svært 

sårbar situasjon.240 Kongen selv skal ikke ha båret annet enn en silkevest og ridebukser, med 

stridshjelm på hodet, sverd på siden, og med et spyd parat i hånden. Dette slaget ved Ulster, 

resulterte i mange døde, hvorav også kongen selv og flere av hans sentrale høvdinger, måtte 

bøte med livet.241 Ågrips forfatter hentyder nokså utvetydig at det kan trekkes paralleller 

mellom Harald Hardrådes uvørne dristighet, og hans senere fall, og barnebarnet Magnus 

Berrføtt sin bane av samme årsak. Ut ifra dette, kan en hevde at det indirekte gis en viss 

kritikk av en sterk ekspansiv krigspolitikk, der slagmarkens logikk rådet grunnen. Om denne 

indirekte kritikken, var fundert i termen overmot eller ærekjærhet, eller om det snarere dreide 

seg om en forestilling om at kongens mandat primært hørte innunder de gjeldende 

landegrenser, er uklart. En konge skulle ikke være veik og tilbakeholden, samtidig var det 

klart at en sterkt ekspansiv utenrikspolitikk, ikke alltid var av det gode. 

Kildenes fremstilling av Magnus Berrføtt: 

I Soga um dei gamle norske kongane fremstilles Magnus Berrføtt som en primus inter pares-

konge, et bilde som har mange likheter med fremstillingsformen i Ågrip. Med andre ord er 

kildene veldig like i sin fremstilling av Magnus Berrføtt. Under opprøret mot ham, berettes 

det hvordan Magnus Berrføtt og hans menn brutalt ryddet motstanden avveien. Tjodrek skiller 

seg noe ut fra Ågrips forfatter her, i bedømmelsen av nedkjempelsen av opprøret. Indirekte gir 

Tjodrek munk en viss kritikk av en noe overdrevet brutalitet hos Magnus Berrføtt. Samtidig er 

Tjodrek munk klar på at det er Magnus Berrføtt som har det rettmessige krav på tronen, i kraft 

av sin ættelinje. Videre fremtrer det hvordan han førte en militaristisk og ekspansiv 

utenrikspolitikk. Her fremtrer han som en barsk kriger som kjempet nær på sine menn. Han 

ønsket også å bringe fred og velstand til Norgesveldet, noe som også hørte med til en primus 
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inter pares-lederstil. Tjodrek munk fremstiller ham videre som en tradisjonell vikingkonge 

som plyndret og herjet, selv om han formelt sett var en kristen konge. Han hadde også visse 

karaktertrekk som kunne peke i retning av en mindre høyverdig primus inter pares-konge. 

Han skal ha vært rastløs, grådig på andres gods og riker og tidvis noe skjødesløs. 

Dersom vi beveger oss til fremstillingen hos Ågrips forfatter, vil mye av det samme primus 

inter pares-lederskapet tre frem hos Magnus Berrføtt. Mistanke om svik skapte en eskalerende 

konflikt etter en misforståelse mellom kong Håkon og Magnus Berrføtt. Magnus Berrføtt 

bygget sitt maktnettverk nedenfra, hvor han fremstår som lite ideologisk eller teologisk drevet. 

Etter opprøret mot kong Magnus Berrføtt, hvor Tore finner en ny tronpretendent ved navn 

Svein, fremtrer kong Magnus Berrføtt som brutal overfor sine fiender. Konfliktforholdet later 

til å ha vært personlig. Han fremtrer i det hele tatt som en maktorientert krigerkonge, som 

nedkjempet sine fiender. Da hans makt som enekonge var sikret, skal han ha brakt fred og 

stabilitet til riket. Med sin ekspansive utenrikspolitikk, dro han på en rekke hærtokter for å 

utbre Norgesveldet. Han var barsk og hard men også villig til å benytte seg av diplomatiske 

metoder, dersom situasjonen innbød til dette. Riktignok skal han ikke kun ha vært en 

vellykket primus inter pares-regent. Magnus Berrføtt skal ha vært viljesterk og sta, til en slik 

grad at han ifølge Ågrips forfatter handlet stikk i strid med rådene til sine høvdinger. Videre 

skal han ha vært uvøren og i overkant dristig, eksempelvis under sin hærferd til Irland. Trass i 

dette, går helhetsbildet i retning av en dyktig militær strateg og en fryktløs kriger på 

slagmarken.   

14. Øystein Magnusson (1088-1123). 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Kong Magnus Berrføtt hadde tre sønner, hvorav Olav døde allerede i 1115. Tjodrek nevner at 

Olav var godt like av folket og var i besittelse av en edel mentalitet og en mildhet knyttet til 

sin retorikk. Etter dette skal Sigurd Jorsalfare og broren Øystein Magnusson ha fortsatt som et 

samkongedømme. Tjodrek beretter at under Øysteins herrevelde gjennom tyve år, skal rikets 

styring ha vært både rettskaffent og godt. Han skal ha regjert over seg selv på en klok måte, 

med andre ord var han i besittelse av en fruktbar selvregulering. Videre skal han ha vært en 

fredsæl regent, som skjøtet sitt embete som riksstyrer på en skjønnsom maner. Han skal ha 

vært en ivrig eksponent for den kristne troen. Som byggherre skal han ha stått i bresjen for en 

rekke større byggeprosjekter. Blant annet et kloster dedikert til St. Mikael, utenfor Bergen. 

Videre skal han ha beordret oppstillingen av kongsgården i Bergen, og et større havneanlegg 

ved Agdenes. Her trekker Tjodrek en parallell til Romerrikets historie, idet han gjør en 
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sammenlikning med keiser Augustus som kommanderte byggingen av havneområdet i 

Brundisium, til gagn for hele imperiet.242 I kortfattede og konsise ordelag, tegner Tjodrek her 

opp et bilde av en rex iustus-konge, bundet av overordnede kristne idealer. Rettferdighet, 

fredsskaping, oppbygging av rikets infrastruktur og bygningsmasse for den styrende elite, 

kristendommen og for folket. Hans maktbase skal ha fått en rekke materielle nedslag, i form 

av alle disse offentlige bygningene. En kan hevde at dette har både bidratt til hans ettermæle 

og til hans demonstrasjon av egen maktfylde under sin styringstid. Samtidig er det ingen 

krigerkonge vi primært ser, men en som setter fredsskaping høyere. Han blir da også omtalt 

av Tjodrek som uvanlig god og rettskaffen. Trass i at Tjodrek tidvis bestreber seg på en 

nøktern og avmålt skrivestil, skinner det klart igjennom at han opptrer som en slags moralsk 

dommer over deler av norgeshistorien. Disse moralske dommene og beskrivelsene av gode og 

onde regenter, skjer i kraft av hans embete og hans kristne fortolkningsapparat. En kan 

naturligvis diskutere graden og omfanget av dette, men tendensen synes signifikant nok.  

Ågrip. 

Kong Øystein, skal ha opptrådt som byggherre for en rekke arkitektoniske prosjekter, mens 

broren Sigurd var i utferd. Ågrips forfatter vektlegger her byggingen av den store gildehallen i 

Bjørgvin, samt etableringen av en rekke kirkebygg rundt om i landet. Oppføringen av 

Mikaelskirken på Nordnes, hvor kongen lot skjenke gods for at et munkekloster kunne 

komme på plass. Videre skal apostelkirken i kongsgården i Bjørgvin, ha kommet i stand på 

kong Øysteins kommando. Også Nikolaskirken i Nidaros, skal ha blitt oppført etter kongens 

ønske.243 Ut ifra kilden, kan en her se en tendens i retning av en rex iustus-regent, som rent 

materielt lot kirken øke sitt nærvær og sin makt i riket. Kong Øystein har her tatt aktivt grep i 

en bestyrkelse av kristendommen, i rollen som byggherre og som gavegiver til kirken. 

Samvirket mellom konge og kirkemakt, later her til å ha blitt betydelig styrket. Øysteins 

regenstid, kan hevdes å være preget av et herrevelde som tok kristendommen på alvor. 

Kirkemakten skulle bestyrkes, og det ble satt i verk betydelige materielle og sosiale ressurser 

på dette. Krigerkongen har kanskje her blitt erstattet med et tidlig statsmannsvelde, preget av 

betydelige materielle og strukturelle endringer. Denne tilsynelatende stabiliteten i riket, kom 

som kjent ikke til å vedvare. Kan en så omtale kong Øystein som en nasjonsbygger, eller blir 

det mere presist å omtale ham som en som innførte et herrevelde preget av rettferdighet og 

fredsommelighet?  

                                                           
242 Tjodrek, ca.1180, s.86. 
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Kildenes fremstilling av Øystein Magnusson: 

Tjodrek munk i Soga um dei gamle norske kongane, portretterer kong Øystein Magnusson 

som et rex iustus-lederskap. Dette er i forholdsvis stor grad overlappende med mye av 

fremstillingsformen i Ågrip. Med andre ord er fremstillingen av kong Øystein Magnusson i all 

hovedsak veldig lik i de to kildene. Tjodrek vektlegger at styresettet skal ha fortonet seg som 

rettskaffent og godt. Øystein Magnusson skal også ha regjert over seg selv med klokskap. Han 

skal ha vært en fredsæl regent, en ivrig eksponent for den kristne troen, en ambisiøs byggherre 

for blant annet et kloster dedikert til sankt Mikael. I sitt virke skal han ha vært bundet til 

overordnede og abstrakte kristne prinsipper, og han skal ha fremtrådt som en god og 

rettskaffen regent. Om vi beveger oss over til fremstillingen i Ågrip, vil mye av det samme 

bildet fremtre. Øystein Magnusson skal ha ivret for en rekke byggeprosjekter knyttet til den 

kristne troen. I tillegg til å etablere en rekke kirkebygg i riket, skal han ha skjenket av sitt 

gods, slik at et munkekloster kunne komme på plass. Han arbeidet hardt for å bestyrke 

kristendommens autoritet og posisjon i riket. I kjølvannet av dette, skal det også ha kommet 

istand et tettere samvirke mellom konge og kirkemakt. 

15. Sigurd Jorsalfare (1090-1130). 

Soga um dei gamle norske kongane. 

Tjodrek starter sin omtale av Sigurd Jorsalfares regenstid, med å liste opp hans heltedåder. 

Gjevest av dem alle, var hans sjøreise til Jerusalem, hvor byen ble frigitt fra persernes grep. 

Her anvender Tjodrek en teologisk frase for å bestyrke utsagnet, hvor Jerusalems frigjøring 

omtales som i pakt med Guds nåde. Deretter kommer Tjodrek til alle de hedenske byer som 

skal ha blitt brent ned og herjet på denne pilegrims- og hærferden. Den fønikiske hovedstaden 

Sidon ble frarøvet hedningenes dominans og tilskjenket de kristne. Han skal ha hat en praksis 

preget av listighet og klokskap, hvor taktiske knep hadde en sentral rolle. Et eksempel på dette, 

som Tjodrek regner opp, er beleiringen av en fjellhule, hvor en røverbande hadde sin base. 

Sigurd og hans soldater skal da ha lykkes med å frigjøre lokalregionen fra deres herjinger. 

Som takk for alle sine heroiske velgjerninger, skal kong Baldvin ha forært ham en bit av Jesu 

kors. Etter overrekkelsen av dette relikvie, dro Sigurd Jorsalfare hjem igjen. Broren Øystein 

skal da fortsatt ha sittet ved makten. Sigurd var den gang betegnet som blant de ypperste av 

høvdinger, men som kaster Tjodrek frem en påstand som kan virke nokså overraskende. 

«Sigurd kunne den gang med rette regnes blant de fremste av alle høvdinger, men senere var 

han ikke meget aktet, og noen sier at han mistet forstanden etter å ha drukket gift.244»Tjodrek 
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har kun hørt dette fortalt og han vet ikke riktig om han skal feste lit til det.245 En ser her en rex 

iustus-leder, som riktignok kan ha falt i rang og heder, men dette kan ha skyldtes 

omstendigheter som Sigurd selv ikke hadde kontroll med. Listen over hans heltedåder og 

gode skussmål virker omfattende. Samtidig gjør det knappe og konsise stilen at bildet av hans 

tid som hærfører for den kristne kampsak og ikke minst hans tid ved makten i Norge, kan 

virke noe spinkelt beskrevet. Sigurd høster en rosende omtale for sin misjons- og 

hærvirksomhet til ære for kristendommen. Så skal han ha lykkes mindre i hjemlandet, men en 

overlates til spekulasjoner for årsakene til dette. En kan hevde at Sigurd Jorsalfare kjempet for 

de høyere upersonlige kristne prinsipper og var villig til å ofre seg og sine menn for å nå disse 

idealene. Dette at han ble skjenket et så høyt skattet relikvium som en påstått bit av Jesu kors, 

av selveste kong Baldvin, må ha hatt en betydelig symbolverdi og styrket Sigurds legitimitet 

som en kristen leder og hærfører.  

Ågrip. 

Etter slaget ved Ulster, hvor Magnus Berrføtt mistet livet, steg hans tre sønner Øystein, Sigurd 

og Olav til tronen i et samkongedømme. Alle tre ble beskrevet som fredelige, rolige og 

spakferdige, og nyter forfatterens store respekt og beundring. Ågrips forfatter hevder at mye 

godt og herlig er å si om disse tre regentene, i motsetning til beskrivelsene av deres far, hvor 

forfatteren er mere tilbakeholden med sin ros. Olav døde bare 17 år gammel, og hele det 

norske folk skal da ha vært i stor sorg. Sigurd, før det kom til et samkongedømme mellom de 

tre brødrene, mente seg å ha fått et kall, og dro av sted til Jerusalem. I mellomtiden styrte de 

unge kongene Olav og Øystein, sammen med sine rådgivere. Ågrips forfatter kan videre 

berette at kong Øystein og medregent Olav, ønsket å kjøpe seg Guds nåde med en 

anerkjennelse til allmuen. Dette foregikk i praksis ved av brødrene fjernet alle de tyngsler, 

tvangsbud og harde pålegg, som ulike vrange og harde konger og jarler, en gang la på folkets 

skuldre.246 Her fremkommer det at de tre sønnene til Magnus Berrføtt, la seg til en ganske 

annen styringsstil og et annet kongeideal, enn sin far hadde gjort. De prises av Ågrips forfatter 

for sin fredfullhet, og de later også til å være styrt av mere abstrakte og overordnede 

prinsipper, enn de nære og personlige. Øystein og Olav, skal ha kjøpt seg Guds nåde, ved å 

avskaffe en rekke tyngsler for sitt folk. De ønsket med andre ord å tjene sitt folk, og dermed 

tjene Gud. Dette peker mer i retning av lydighet og tjeneste, et noe mer hierarkisk og 

formalisert samfunn, samt en kobling mellom herskerideal og en religiøs sfære. Dette igjen, 

hang tett sammen med å skulle lette tilværelsen for folket. Herskeren skulle være streng men 
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rettferdig, og han skulle skape og opprettholde fred i riket. Alt dette er karakteregenskaper og 

politiske strukturer, vi forbinder med idealet om rex iustus. At den kristne tro, nå later til å ha 

spilt en mer betydelig rolle i samfunnet, kommer også frem ved at Sigurd dro ut på pilegrims 

og hærferd til den hellige stad Jerusalem. Som vi senere skal se, bidro denne reisen til 

ytterligere å styrke Sigurds legitimitet som regent. 

Gjennom avskaffelsen av tyngslene og de harde pliktene, skal kong Øystein og samkongen 

Olav, ha transformert et folkelig slaveri til frihet. Dette er sterke ord, og vitner om en 

indirekte til dels hard kritikk av flere tidligere regenter og stormenn. Deretter skal Sigurd ha 

seilt ut på sin ferd mot det de betraktet som det hellige land Jerusalem. Seksti skip skal Sigurd 

ha hatt med seg, noe som vitner om at reisen hadde flere mulige formål, både hærferd, 

innhenting av materielle goder og en religiøs pilegrimsferd. Etter å ha overvintret i England, 

skal Sigurd, vel fremme i Jerusalem, ha blitt skjenket stor ære og fått med seg en rekke 

dyrebare skatter. Kong Sigurd, skal ha bedt om å få en relikvie, i form av en trebit fra det som 

skal ha vært en del av Jesu kors. Dette relikvie, ble forært kong Sigurd, under krav om å 

styrke og befeste kristendommen av all sin makt. Videre måtte han love å få opprettet et 

erkebispesete i Norge, hvor hans relikvium kunne få sin fortjente plass. I tillegg til disse krav, 

måtte Sigurd love å innføre tienden, som betydde at folket måtte skatte en tiendel av sine 

inntekter til kirken. Tienden skal Sigurd senere ha innført i riket, mens hans første forsøk på å 

opprette en ny hovedkirke i landet, møtte på betydelige problemer. Ved landskillet, skal 

Sigurd ha opptrådt som byggherre for denne nye kirken. Her var tanken, at relikviegaven, 

skulle få sin plass. Ågrips forfatter, hevder så at en rekke hedninger kom til og brant ned 

kirken, og røvet både korsbiten og presten bort. Deretter beretter kildens forfatter, at et 

overnaturlig mirakel skal ha skjedd. En voldsom hete, skal ha rammet hedningeflokken. De 

skal ha følt det nærmest som en brann i deres indre. Den kidnappede presten skal da ha 

forklart dem, at dette skyldtes Guds allmakt og den kraft som var nedfelt i relikvien. Da skal 

hedningene ha rodd mot land, og frigjort presten, sammen med korsbiten. Presten var av den 

holdning, etter disse erfaringer, at det tryggeste var å bringe relikvien opp til bispesetet i 

Nidaros.247 Ågrips forfatter, beretter også om hvordan Sigurd Jorsalfare og hans menn 

nedkjempet en del hedenske befestninger. Under en av disse beleiringene og kampene, måtte 

Sigurd Jorsalfare fremme et løfte om å forby kjøttspising på lørdagen i hjemlandet.248 
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Sigurd Jorsalfare agerte i stor grad i samsvar med kongeidealet om en rex iustus-regent. På sin 

dannelses, handels, plyndrings og pilegrimsreise til Jerusalem og hjem igjen, later det til at de 

rent religiøse motivene, har stått i en særstilling. Han skal ha mottatt en relikvie, i form av en 

trebit som skal ha tilhørt Jesu kors, og han mottok en rekke religiøse påbud. Han måtte love å 

innføre tienden, opprette et erkesete, samt bruke all sin makt til å styrke kristendommens sak i 

Norge. Kongens rolle var ment å styrke kirkens og kristendommens legitimitet. Dette skulle 

skje både gjennom lovgivning, samt rent materielt, ved å opptre i rollen som byggherre for 

nye kirker. I rex iustus-idealet, finnes også ideen om at makten, dypest sett, kommer fra Gud, 

og at kongen skulle forvalte Guds kongedømme på jorden. Her ser vi hvordan Sigurd 

Jorsalfare, på sin lange reise, hentet legitimitet, inspirasjon og autoritet, ved å motta religiøse 

krav og æresbevisninger. 

Sigurd Jorsalfare skal på sin hjemreise fra Jerusalem, ha lagt folket i Småland under 

kristendommen med hærmakt. Etter dette skal kong Sigurd ha kommet tilbake til moderlandet. 

Med seg skal han ha hatt store kostbarheter og ting han hadde plyndret, etter en rekke felttog 

på hjemveien. Krigerfølget som han hadde med seg, fikk navnet Kalmar-leidangen. Under 

Sigurds herrevelde, skal veksten i form av gode årringer på trærne, og annen godhet for land 

og folk, ifølge Ågrips forfatter ha gjort seg gjeldende. Trass i disse nesten mirakuløse 

karakteristikker, skal kong Sigurd ha hatt en mørk side, hvor vondskap kunne komme over 

ham. Ågrips forfatter oppsummerer Sigurd Jorsalfares regenstid, med høviske fraser som 

herlig, staselig og merkverdig. Særlig skal de ha stått stor ry av hans nærmest eventyrlige ferd 

til Jerusalem. Han skal ha vært i besittelse av en stor kjærlighet til sine undersåtter, og dette 

skal ha vært gjensidig.249 Her ser vi en fremstilling av en god monark, som bygget herrevelde 

på kristendom, en religiøs, økonomisk og militært orientert reise til Jerusalem og en gjensidig 

tillit mellom folk og konge. Riktignok kunne Sigurd ha sine mørke sider, men hovedtyngden i 

det bildet av ham som Ågrips forfatter tegner opp, er av en høybåren, godhjertet og rettferdig 

monark. Hans mange hærtog på vei hjem fra Jerusalem, skal også ha talt til hans fordel. 

Sigurd hadde suksess på slagmarken og må ha vært en kyndig militær strateg, samtidig som 

hans ulike strider pekte mot en kamp for den gode sak. Dette var i tråd med et rex iustus-

kongeideal. Kongen skulle være en militær leder, og være villig til å ta i bruk militære midler. 

Samtidig skulle det ikke være strid utelukkende for å plyndre. Saken en kjempet for, i dette 

tilfellet kristendommen, var overordnet. Nå kan en innvende, at alle de materielle kostbarheter 
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som kong Sigurd røvet med seg på sine hærtokter, bærer vel så mye preg av eldre norrøne 

krigeridealer. 

Kildenes fremstilling av Sigurd Jorsalfare: 

Både i Soga um dei gamle norske kongane og i Ågrip, finner vi en fremstilling av Sigurd 

Jorsalfare som en rex iustus-regent, som likevel skal ha hatt noen mindre tillatende sider. 

Tjodrek munk beretter om hvordan Sigurd Jorsalfare aktivt deltok i frigjøringen av Jerusalem, 

noe som kobles til å være i palt med Guds nåde. Videre fremstilles det en rekke nedbrenninger 

av hedenske byer, under denne pilegrims- og hærferd. Dette kan settes i sammenheng med 

kampen for den gode sak i kristendommens tjeneste, i pakt med rex iustus-idealet. Sigurd 

Jorsalfare skal også ha blitt skjenket et høyt skattet relikvium, i form av en bit av Jesu kors. 

Riktignok var ikke bare en vellykket rex iustus, da Tjodrek hentyder til at han skal ha drukket 

gift og mistet forstanden.  

Dersom vi beveger oss over til fremstillingen hos Ågrips forfatter, vil en også her finne en del 

av de samme rex iustus-trekkene. Det berettes om Sigurd Jorsalfares hær- og pilegrimsferd til 

det hellige land. Ågrips forfatter nevner også overrekkelsen av et høyaktet relikvie, i form av 

en bit av Jesu kors. Her er Ågrips forfatter langt mer detaljert, og angir en rekke krav som ble 

pålagt Sigurd Jorsalfare, i kraft av denne overrekkelsen. Gjennom denne gaven måtte han love 

å bestyrke og befeste kristendommen av all sin makt. Dernest måtte han gi sitt ord på at han 

skulle få opprettet et erkebispesete i Norge. Videre måtte han love å innføre tienden i 

hjemlandet. På sin ferd gjennom Europa, skal Sigurd Jorsalfare og hans krigere ha nedkjempet 

en del hedenske befestninger. Folket i Små land, skal han ved militære midler, ha brakt under 

kristendommens dominans. Alt dette kan kobles til striden for den gode sak, og en rex iustus-

lederstil. Riktignok er ikke fremstillingen i Ågrip utelukkende av en vellykket rex iustus. 

Kong Sigurd skal ha hatt en mørk side, hvor vondskap kunne komme over ham. Hva gjelder 

et kjærlighetsfullt styre, skal han ha vært i besittelse av en stor kjærlighet til sine undersåtter, 

hvorpå dette skal ha vært gjensidig. I likhet med fremstillingen hos Tjodrek munk, finner vi 

også en kyndig militær strateg, i kampen for den gode sak. 

16. Harald Gille: 

Harald Gille, fremstilt som en primus inter pares i Ågrip. 

Ågrips forfatter beretter at Harald Gille, omtalt som Harald Gillekrist, kom seilende fra Irland 

med pretensjoner om rett til tronen i Norge. Dette skal han ha legitimert ved å hevde at han 
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var sønnen til Magnus Berrføtt, og dermed også bror til Sigurd Jorsalfare.250 Dette ønsket han 

å bevise ved å føre jernbyrd, hvor han ledet av to biskoper skulle kunne vandre barbent og 

forbli uskadet over ni rødglødende plogjern. Kong Sigurd Jorsalfare, skal ha gitt ham tillatelse 

til dette. Denne metoden for å føre en guddommelig avgjørelse i saker, skal Harald Gille ha 

bestått usåret. Etter å ha bestått denne jernbyrden, ble Harald Gille ansett som en høybåren 

mann med tronsrettigheter. Forfatteren av Ågrip vektlegger, at Harald Gille måtte sverge en 

ed. I denne eden måtte han love og ikke kreve retten til riket, så lenge Sigurd Jorsalfares sønn 

Magnus levde. Ved denne edsbesvergelsen ønsket kong Sigurd å befeste den pakt med folket 

han hadde inngått på Sæheim. I denne pakten skulle frillesønnen Magnus, få overta makten i 

riket etter farens død. Kong Sigurd Jorsalfare, fikk etter dette en brå død, og han skal ha gått 

døden i møte øst i Oslo i 1130. Harald Gillekrist og Magnus Sigurdsson befant seg på den tid 

i Tunsberg, men det kom raskt bud om de inntrufne hendelser med Magnus sin far. Magnus 

tok da ferden inn til Oslo, hvor han skal ha fått i hende skattkistene etter faren. Legemet til 

kong Sigurd, ble senket i jorden i Hallvardskirken. Nå ønsket Magnus Sigurdsson å befeste 

tronen i riket, slik som eden hadde gitt ham retten til. Harald Gille hadde sine egne 

maktambisjoner, og skal ha gjort krav på halve riket i et samkongedømme. Harald Gille følte 

seg hverken bundet til sin ed eller sine forsikringer som ha hadde gitt til broren Sigurd. Dette 

førte til tronstridigheter, i en tid da alle kongssønnene i teorien kunne gjøre krav på tronen. De 

to kongsemnene hadde under seg hver sin flokk, inklusive hird, allmue og høvdinger. Harald 

Gille skal ha lykkes med å samle en noe større flokk under sitt herrevelde.251 

Harald Gille, med sine maktambisjoner og sin påstand om å være sønn av Magnus Berrføtt, 

og dermed halvbror til Sigurd Jorsalfare, fremstår som en alliansebygger og en slu taktiker. 

Han ville følge kirkens krav om jernbyrd, for å bevise sine påstander. Harald Gille fremstilles 

som en primus inter pares, som søker kongeverdighet men som også bygger allianser nedenfra, 

og er tett på sine menn. Han er villig til å bruke harde virkemidler, dersom striden om tronen 

krevde det. Han setter hardt mot hardt i relasjonen til Magnus Sigurdsson, og det opprettes to 

ulike flokker. Dette signaliserte også inngangen til borgerkrigstiden i Norge.  

Inge Krokrygg (1134-1161). 

Sønnen til Harald Gille, Inge, med tilnavnet Krokrygg etter en krigsskade han skal ha fått som 

liten gutt, ble kongehyllet som en barnekonge. Han skal ha hatt en god relasjon til sine brødre, 

Sigurd og Øystein, så lenge deres fosterforeldre var i live. I 1142 skal et trippelt kongedømme 
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med barnekonger, ha trådt i kraft. I praksis ble riket da styrt etter veiledning og råd fra ulike 

høvdinger. Kong Inge og kong Sigurd, skal sammen ha forvaltet en egen hird. Kong Øystein 

skal ha kontrollert sitt eget krigerfølge. Etter at de ulike høvdingene, som i praksis styrte riket 

med sine råd etter landslovene, hadde avgått ved døden, kom det til et skille mellom brødrene 

Sigurd og Inge. Kong Øystein skal ha vært høy og sterk, samt stridbar, mens kong Sigurd skal 

ha vært stor av vekst, dugelig, sterk og kyndig til å tale for seg. Ågrips forfatter beretter så at 

kong Inge hadde fått sin rygg ødelagt, slik at han måtte gå krokbøyd, og den ene foten hans 

hadde visnet, slik at han slet med å bevege seg. Kong Inge høster ingen kritikk for dette, 

snarere kan forfatteren berette a han skal ha vært godhjertet mot sine venner. Kong Sigurd og 

Øystein, skal begge ha vært ustyrlige og ville i sin fremferd. Kong Øystein skal riktignok ha 

vært noe bedre oppdratt enn Sigurd, men desto mere pengekjær. Inge Krokrygg skal ha vært 

høvisk og godlynt mot allmuen.252 

Å være den første blant sine likemenn, å lede gjennom naturlig karisma og gå foran som et 

høybårent eksempel, hadde også sine rent fysiske sider. En dyktig primus inter pares-konge, 

skulle kroppsliggjøre253 idealene om fysisk styrke. Helst skulle regentene være de beste innen 

en rekke idretter. Videre skulle de fremtre som høye, bredskuldrede, slitesterke og generelt 

som ruvende skikkelser i terrenget. Det fantes unntak, men et gjennomgangstema var at de 

ulike regentenes lederskap også krevde en høybåren fysisk gestaltning. Som den rake 

motsetningen til dette idealet, fremstår kong Inge, med sin forkrøplede rygg og sin halte fot. 

Trass i dette, høster han en langt mer flatterende omtale enn sine brødre, som skal ha vært for 

ville og ustyrlige. Inge skal ha vært både godhjertet, hjelpsom og vennlig mot allmuen. Kan 

dette fortolkes som et tegn på en endring i kongeidealet? Eller var det slik at de psykologiske 

egenskapene, slik som karisma, vennlighet, strategiske ferdigheter, taktfullhet og gode 

manerer, tross alt måtte veie tyngst? Både kong Øystein og kong Sigurd, høster kritikk for at 

de skal ha vært i overkant barske, noe som kan tolkes dithen at de manglet nok selvkontroll i 

del situasjoner. Dessverre mangler kilden en mer utførlig beretning om Inge Krokryggs videre 

regenstid, så det forblir et åpent spørsmål om han kan beskrives som en mislykket primus 

inter pares, eller om han var mer orientert mot et rex iustus-kongeideal. 
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Sigurd Munn og feiden som et eksempel på en politisk maktkamp. 

Det skjer et slags brudd, når Ågrips forfatter går over til en mer utførlig og detaljert 

fremstillingsform, i skildringen av en lokal feide, som også kom til å involvere kong Sigurd 

Munn (1133-1155). Her er det en rå maktkamp, uten nevneverdige religiøse komponenter 

som utspiller seg. Det hele startet med en forsmådd beiler, ved navn Geirstein, og situasjonen 

eskalerte og kom raskt ut av kontroll. Geirstein hadde to sønner, ved navn Hjarrande og 

Hising, og hans datter var elskerinnen til kong Sigurd Munn. Gjennom denne relasjonen til 

kongen, via datteren som mellomledd, skal det ha vokst frem vennskap mellom Geirstein og 

kong Sigurd Munn. Forfatteren av Ågrip moraliserer noe over fremferden til Geirstein. Han 

skal ha opptrådt tankeløst og skjødesløst, som en villstyring. Denne atferden skal ha vært 

forankret i en forestilling om at han hadde kongens beskyttelse, og dermed fritt kunne ta seg 

til rette.254 I nærheten av Geirsteins residens, skal den gjeve enken Gyda ha hatt sitt tilhold. 

Etter gjentatte mislykkede forsøk på å vinne hennes gunst, tydde Geirstein til mer drastiske 

virkemidler. Han fikk noen til å drive kyrne hennes inn på åkrene hans, slik at han kunne 

fremstå som den krenkede og forulempede part. Som hevn for sin illusoriske krenkelse, lot 

Geirstein så sine kyr få trampe ned åkrene til Gyda. Idet hun så hans uvennskap, brakte hun 

for sine venner, et budskap om at hun hadde liten glede av slike venner som skamløst lot slikt 

passere. En kar ved navn Gyrd, skal da ha ønsket å forsvare hennes ære.255 

En dag Gyda vandret omkring på eiendommen sin, så hun nok en gang at en mengde kyr 

tråkket ned hennes åkere. Dette hendelsen skal ha vekket hennes harme, og hun skal ha løpt ut 

mot kyrne med et spyd i hånden. Gyrd kom da mot henne, tok fra hennes spydet, og tok selv 

affære med å få jaget kyrne bort. Etter å ha drevet kyrne over en bro mellom gårdene, støtte 

han på en vred Geirstein. I denne situasjonen, anså ikke Geirstein at Gyrd var hans likemann, 

og han forsøkte å stikke ned Gyrd. Gyrd var da snarrådig, og fikk stanset angrepet. Deretter 

skal han ha hogget til Geirstein, slik at den venstre siden av hans kropp ble flerret opp med 

dødelige blødninger. Etter denne hendelsen, gikk Gyrd hjem til kvinnen hvis ære han 

forsvarte. Han berettet for Gyda om alt som hadde hendt. Gyda hadde da klart to hester, en for 

Gyrd til å ri på og en for å frakte nødproviant. Hun sendte ham da til sin søster Ragnhild og 

hennes sønn Gregorius, med et sannhetsbevis han skulle føre frem for sin sak.256 Her ser vi 

hvordan en tradisjonell ære-skam-kodeks, med hevn for å gjenopprette balansen ved tapt ære, 

fortsatt gjør seg gjeldende i begynnelsen av en feide. Når vi nå kommer til den neste fasen i 
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feiden, hvor mer mektige aktører kobles til saken, vil det fremtre en mer rendyrket 

maktpolitikk, hvor det religiøse aspektet er kraftig tonet ned. En kan se hvordan ærens logikk, 

tvinger aktørene til å handle. En kunne ikke vise seg som svak og underdanig. Samtidig skal 

vi se, at det gjøres en rekke forsøk på diplomati og megling senere under det som kom til å bli 

en langvarig og omfattende feide. Dersom vi anlegger et aktør-nettverk-perspektiv på denne 

feiden, kan en hevde at ulike aktører og deres respektive nettverk av allianser, aktiveres på 

ulike stadier gjennom feiden. En aktørs handlinger, får ringvirkninger i andre nettverk, hvor 

den større sosiale dynamikken i et sosialt system fremtrer som sammenknyttet.     

Konklusjon: 
Sverre Bagge hevder at både Historia Norvegiae, Soga um dei gamle norske kongane og 

Ågrip, er skrevet ut ifra et klerikalt eller kirkelig-teologisk perspektiv. Han argumenterer blant 

annet for fokuset på Guds inngripen i historiens gang og en fremtredende moralisering i 

kildene, samt en sterkt tilstedeværende forfatter med en klar agenda i skriftene.257 Hva angår 

Tjodrek munks Soga um dei gamle norske kongane, vil jeg si meg helt enig med dette synet. 

Tjodrek munk både moraliserer over historiens gang, operer med en intervensjonistisk Gud og 

klassifiserer de sentrale historiske aktørene ut fra et Agustinsk skjema, hvor det skilles 

mellom gode og onde herskere, eller rex iustus og rex tyrannus. Denne tendensen er også i 

noen grad tilstede i både Ågrip og i Historia Norvegiae, men graden av det er langt mer 

beskjeden enn hos Tjodrek munk. Historia Norvegiae har denne krigerske og noe mer 

førkristent pregede fokuset på å være den første blant likemenn. Ågrip på sin side, vitner om 

en betydelig sekularisering i historiefremstillingen. Som Bagge selv er inne på, ligger Ågrip 

nærmere den mer fortellingsorienterte klassiske sagalitteraturen, enn de andre kildene. Ågrip 

har en detaljrikdom og en klar agenda om å skape en engasjerende tekst, ikke kun å 

moralisere og teologisere. Og når dette er sagt, Tjodrek munk har langt mer på hjertet enn kun 

teologi, moralisme og et Augustinsk klassifikasjonsapparat. Han bestreber seg på og har lagt 

ned et stort stykke arbeid for å belyse norgeshistorien. Alt tyder på at det har ligget en genuin 

interesse for å avdekke norgeshistorien hos ham. En skal selvsagt vokte seg for å spekulere i 

mulige motiver, men han skriver da også selv i innledningen om sitt nitidige arbeide med de 

få kilder som fantes og med å samle inn mengder av muntlige traderinger. Selv om Tjodrek 

var en geistlig aktør, og antagelig var de ukjente forfatterne av Historia Norvegiae og Ågrip 

også det, sa har de samtidig vist en viss evne til å anlegge flere perspektiver på saksfeltet. Jeg 

vil argumentere for at Ågrip er mer sekulær og preget av borgerkrigens realpolitikk. Historia 
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Norvegiaes forfatter har et klart innslag av krigersk og mer tradisjonell etisk tenkning og at i 

Soga um dei gamle norske kongane finner vi en geistlig fortolkningsoptikk sammen med 

andre aspekter som et ønske å om fremstille de faktiske saksforhold og undersøke den 

historiske utvikling. 

I Historia Norvegiae trer det frem et helhetsbilde med en tendens i retning av en mere krigersk 

etikk, slik som historikerne Lars Boje Mortensen og Mundal påpeker258, og en større 

vektlegging av primus inter pares-idealet i fremstillingen av den norske kongerekken. Verket 

fremtrer med en sekulær tendens og skildringene av strid kan hevdes å ha et mer tradisjonelt 

preg i sin tekstlige konstruksjon av historien. Samtidig er det viktig å påpeke at det finnes 

klare teologiske overtoner i verket, med en Gud som tidvis griper inn i historiens gang. I en 

tid da sentralmaktapparatet ikke hadde utviklet en veldig betydelig kontroll over riket enda, 

kan det være at byggingen av makt nedenfra, gjennom alliansenettverk, gaver, fysisk styrke, 

karisma, mot i strid, barskhet, hell på slagmarken og å kjempe tett på sine menn når 

situasjonen krevde det, ofte kunne være en nødvendighet for å bestyrke sin makt blant sine 

likemenn. Samtidig finner vi en rekke eksempler på både rex iustus-idealer og motpolen rex 

tyrannus, men ofte fremstilles kongene som pragmatiske og omskiftelige etter ulike 

sosiokulturelle situasjoner de befinner seg i. 

Tjodrek munks Soga um dei gamle norske kongane på sin side, har en mer gjennomført 

religiøs og kirkelig historieoppfatning, og her vil jeg tilslutte meg historiker Torfinn 

Tobiassen259 som hevder det samme. Dette gir seg igjen utslag i en betydelig sterkere 

betoning av rex iustus-idealet, samt en noe flittigere bruk av rex tyrannus-termen. I tillegg til 

dette finner en også en betydelig moralisering over ulike historiske aktører, en parallellhistorie 

ført opp mot både det gamle testamentets tid og Romertiden. Dette teologiske 

fortolkningsfilteret på Norgeshistorien, bærer preg av en politisk-geistlig fortolkning. Dette 

trass i at Tjodrek bestreber seg på en viss nøkternhet og tilbakeholdenhet, i beskrivelsene av 

historiens gang. Som enhver aktør som konstruerer en tekst, er han posisjonert i en 

maktstruktur, som preger hans klassifikasjonsapparat. Historien som sådan gis her en høyere 

og universalistisk mening.  
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I Ågrip kan man spore en klart mer verdslig tendens, slik som Torfinn Tobiassen påpeker260, 

og med en del mer vektlegging av en primus inter pares-lederstil enn i Tjodrek munks Soga 

um dei gamle norske kongane. Ågrips forfatter har en nokså omfattende detaljrikdom i sine 

skildringer, og de ulike kongeidealene fremtrer ofte med en viss ambivalens og omskiftelighet 

i ulike kontekster. Forfatteren av Ågrip er ofte mer rett på sak og går mer inn i det konkrete 

ved situasjonen. Det vises en viss forståelse for at ulike situasjoner, kaller på ulike 

karakteregenskaper og praksiser. Pragmatisme og taktikkeri er et aspekt ved dette, mens på 

den annen side fremkommer det klart at forfatteren ønsker å løfte frem og styrke 

kristendommens sak. Med denne realhistoriske tendens en kan spore i Ågrip, ligger denne 

kilden noe tettere opp til Historia Norvegia i så måte. Tjodrek munks Soga um dei gamle 

norske kongane, skiller seg ut fra de andre to kildene, med et gjennomført geistlig blikk på 

historien. 

Historia Norvegiae tenderer i retning av en krigersk og noe mindre religiøs preget fremstilling. 

En finner mere primus inter pares-forekomst her. Rex iustus og rex tyrannus, fra det 

Augustinske klassifikasjonsapparatet, forekommer også, men ofte mer som momenter som 

fremtrer i ulike situasjoner. Verket har teologiske overtoner, men graden av dette er langt 

mindre vektlagt enn i Soga um dei gamle norske kongane. Tjodrek munks Soga um dei gamle 

norske kongane, har en mer konsekvent og gjennomført klerikal fortolkning og agenda. 

Vekten på begrepsparet rex iustus og rex tyrannus, er her betraktelig mer fremtredende enn i 

Historia Norvegiae. Det finnes også en del primus inter pares hos Tjodrek munk, men langt 

mindre enn i både Historia Norvegiae og i Ågrip. 

Går en til Ågrip er det likheter med Historia Norvegiae, i betydningen mer vektlegging av 

primus inter pares. Verket har også teologiske overtoner, men den sekulære tendensen kan 

hevdes å være sterkere enn i Soga um dei gamle norske kongane. En har også betydelig 

komponenter av rex iustus og rex tyrannus, noe mer enn i Historia Norvegiae, men langt 

mindre enn hos Tjodrek munk. Ågrip tenderer i retning av heroiske og karismatiske konger, 

en tendens som er enda mer fremtredende i Historia Norvegiae. Mens klassifikasjonsapparatet 

i Soga um dei gamle norske kongane, bærer preg av et dikotomisk grunnsyn på gode og onde 

herskere, en aktiv Gud som har en plan og en vilje med historiens gang, en parallellføring av 

deler av historien opp mot både Romerske og gammeltestamentlige beretninger og en utbredt 

moralisering over historien, er både Historia Norvegiae og Ågrip langt mere nøkterne og 
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jordnære i sin fremstilling. Alle kildene har riktignok visse kirkelig-religiøse overtoner, men 

graden av dette varierer sterkt.  

Var Eirik Blodøks en rex tyrannus? 

Om en ser på noen av kongene, slik som Eirik Blodøks, kan en stille spørsmålet om han var 

ond. Var han en rex tyrannus, eller kun manipulert av sin hustru Gunnhild? Går en til Håkon 

den Gode, var han en mislykket rex iustus, en ren rex iustus eller en mer primus inter pares-

preget regent med visse rex iustus trekk? Hvis en så beveger seg til Håkon jarl, var han en 

vellykket og dyktig primus inter pares-hersker, eller en promiskuøs og ond leder? Når en 

kommer til Magnus den Gode, var han en gjennomført rex iustus, eller hadde han mange rex 

tyrannus-trekk? Her gir kildene ulike svar på disse spørsmålene, og graden av konsensus her 

har ikke vært så sterk. Om en går til fremstillingen av Magnus Berrføtt og Olav Kyrre, er 

kildene Soga um dei gamle norske kongane og Ågrip, påfallende like i sin fremstilling. 

Det er påfallende at primus inter pares-idealet lever videre i betydelig grad etter kristningen. 

En kan tekke frem Harald Hardråde og Magnus Berrføtt som eksempler på en gjennomført 

primus inter pares-lederstil. Graden av makt bygget på barskhet, karisma, styrke, hardhet og 

krigerskhet hos disse to er såpass fremtredende at kronikørene later til å ha et ambivalent 

forhold til dem. Overdreven militarisme koblet med en tendens i retning av skjødesløshet, var 

ikke av det gode.  

Ambivalens hos Olav Kyrre, Eirik Brorsbane og Harald Gråfeld. 

Olav Kyrre er i sterk grad fremstilt som en rex iustus-regent. En finner likevel et trekk av 

kongeidealet om den første blant likemenn, idet han gjentatte gnager demonstrerte sitt 

personlige vennskap med undersåttene, ved å gi dem dyrbare gaver. Slik kunne en kjøpe seg 

og bygge allianser. Han skal ha vært kjent for sin store raushet, især med gull og sølv, samt 

andre kostbarheter ifølge Ågrips forfatter.261 Kongeidealet om rex iustus, forbindes gjerne 

med en større formalisering av maktstrukturene, og en øket grad av det upersonlige aspektet i 

relasjonen til landslyden. Dette er også koblet til en bestyrkelse av sentralmakten og en øket 

stabilisering av kongemakten. 

Eirik Brorsbane, blir ikke kun fremstilt av Ågrips forfatter som en rex tyrannus. Han er også 

tidvis en god og dyktig primus inter pares-leder. Han var barsk og fryktinngytende, noe som 

hørte med til en primus inter pares-lederstil. «Eirik Blodøks var ven å sjå til, stor, og ein sers 
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vyrdeleg mann.262» Å gjøre seg gjeldene rent fysisk, hadde sin plass, både i konkurranse med 

sine menn og på slagmarken. En skulle ikke være noen pysete svekling, men på den annen 

side gikk det grenser for hvor brutal og ærekjær en kunne være. 

Sønnen til dronning Gunnhild, Harald Gråfeld, blir av Ågrips forfatter i høy grad representert 

som en rex tyrannus-konge. Fremstillingen er likevel ikke helt entydig, og det finnes aspekter 

hos ham som en primus inter pares-regent, i en tidlig fase. «Harald var den fremste av brørne 

og den venaste og aller mest dugande. Dette vart kvede av di han var ein so vakker mann: 

Alltid stend augo mine, yv’ elden til Gråfeld.263» Det later med andre ord til, at Harald 

Gråfeld i en tidlig fase, viste seg som en både kyndig og barsk regent, med en ikke ubetydelig 

karisma. 

Et interessant funn er at kongens rolle og praksis har variert i ulike situasjoner. Dette er et 

fellestrekk ved alle tre kildene. De vitner om en forestilling i norsk høymiddelalder, om 

konger som pragmatiske og kompetente aktører i de ulike sosiale og kulturelle prosesser de 

inngikk i. Makt aspektet er også meget fremtredende, men også en makt med klare rammer og 

begrensninger. Kildene deler en viss fasinasjon for barske vikinghøvdinger, Tjodrek munk 

riktignok i lang mindre gra enn hos de andre forfatterne, mens en rex tyrannus var en ulykke 

for folket. En ser også en ambivalent holdning til krig og vold, igjen denne fasinasjonen for 

vikinger på plyndringstokt, men også med en klar preferanse for diplomati, kompromiss og 

den fredsæle regent. Å bringe fred og velstand til riket, var av det gode, og både idealet om 

primus inter pares og rex iustus betoner dette. Det er påfallende hvordan Tjodrek munk i 

særdeleshet, med sitt klerikale fortolkningsblikk, søker å gi et større mening til historiens 

gang, hvor alt som skjer er del av en større guddommelig plan. Kongeidealene primus inter 

pares, rex iustus og rex tyrannus, har vært i stor grad prosessuelle størrelser, aspekter som har 

vekslet i ulike sosiale og kulturelle kontekster. 

Tjodrek munks Historia um dei gamle norske kongane er skrevet av en geistlig posisjonert 

aktør, med en klerikal agenda. Både Historia Norvegiae og Ågrip er mere verdslige, selv om 

en også her finner teologiske trekk og fortolkninger. Hvilke legitimeringsstrategier og 

forklaringsmodeller anvendte så Tjodrek munk, for å koble Norgeshistorien til en høyere og 

universalistisk mening? På den ene siden anvender han ulike parallellhistorier, med referanser 

både til Romerriket og til bibelsk tid, og på den andre siden anvendes det et moralistisk 
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begrepsapparat, med klare dikotomiske trekk. Tjodrek var på den annen side, heller ikke fri 

for å ta høyde for en viss pragmatisme og en forsonende stil i lys av de aktuelle 

omstendigheter og situasjoner han konstruerer. 

Konstruksjonen av mening til norgeshistorien. 

Håkon Adalsteinsfostre må etter 19 år med sitt fredfylte kristne styresett, ta kampen opp med 

brorens sønner om tronen. I fem år varte striden, før de avgjorde striden på norrøn maner, ved 

slaget på Fitjar på øya Stord. Håkon har først hellet med seg i striden, slik en god konge skulle 

ha i norrøn tid men også større deler av den kristne tiden. Da han skal vise for alvor hvem 

som er rikets enehersker, og jager etter sine fiender, blir han truffet av en pil. Tjodrek 

hentyder også at det kan ha vært den ondsinnede Gunnhild, konen til avdøde Eirik Brorsbane, 

som fikk komplottet istand.264 Her ser vi på den ene side, hvordan Håkon Adalsteinsfostre 

jakter ned og hevner seg mot sine motstandere. Han fremstår i kilden som barsk, hard og en 

mann som ikke lar sin truede ære gå til spille. Håkon er med sine menn i frontlinjen og 

kjemper sammen med dem. Riktignok fremstilles han som fredsæl i andre passasjer, men her 

er han mere i den sosiokulturelle rollen som en primus inter pares. Med andre ord fremtrer 

Håkon Adalsteinsfostre, som en konge med en blandet lederstil, med både norrøne og kristne 

elementer. 

Fremstillingen av dronning Gunnhild, er mere tvetydig. På den ene siden fremstilles hun som 

ond, listig og grusom. På den andre side fremstår hun som en sterk krigerkvinne som er en 

kompetent aktør i kampen om makten i riket.265 En kan se visse paralleller til den bibelske 

dronningen av det nordlige Israel, den forførende, grusomme, manipulative og hedenske 

Jezebel. Dronning Jezebel er kjent for å ha gjenopptatt kulten av den hedenske guden Baal, og 

kjempet mot dyrkelsen av Jahve. Trass i dronning Gunnhilds åpenbare kraftfullhet og 

stridbarhet, gis hun en svært negativ og nærmest stereotyp merkelapp som ondsinnet. 

Bruk av Romerrikets historie. 

Sverre Bagge fremhever hvordan Tjodrek munk virker i et spenningsfelt mellom nasjonal 

patriotisme og behovet for å legitimere og forklare det relativt nykristnede landets forhistorie i 

henhold til en universalistisk frelseshistorie. Ved en selektiv og adaptiv fremstilling i forhold 

til en felles kristen kulturkrets eller en tilbakesporing til felles storhet, kunne en unngå ideen 

om et barbari i riket før kristningen. En annen teknikk var å føre parallelle historier, 

eksempelvis når Tjodrek munk forklarer Olav Haraldsson sene dåp med at den romerske 
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kristne keiseren Konstantin også tok dåpen sent i livet.266 I det ideologiske skjema som 

Tjodrek opererer ut ifra, forankres mange historiske hendelser og karakterer, i eldre historiske 

episoder. Især gjelder dette gammeltestaments historie og Romerrikets historie. Da Olav 

Tryggvason er klar på at han ikke under noen omstendighet vil herske over hedninger, gis 

dette ytterligere legitimitet ved å vise til de romerske keiserne Iovianus og Julian:  

«I dette fulgte han Iovianus, en uvanlig klok leder som ble kalt til keisermakten av 

soldatene en gang romerhæren var i stor fare i krig mot perserne. Uten å nøle svarte han at han 

ikke på noe vilkår ville herske over hedninger. Julian derimot, som sviktet Kristi sak og etter å 

ha vært underdiakon og kristen ble en frafallen som forfulgte de kristne, har etter hva den 

hellige Hieronymus vitner, spydd ut seks bøker mot Kristus nettopp på dette samme felttoget 

mot perserne.»267 

Dermed settes norgeshistorien inn i et større ideologisk rammeverk. Den Norske historien blir 

en del av den universelle kristne frelseshistorien. Av særlig betydning er israelittenes historie 

og romernes historie. Det legges her en betydelig vekt på overgangen til en monoteistisk 

kristen frelseslære og bruddet med hedendommens polyteisme og ofringer til gudene. Et annet 

sentralt aspekt som forankres og gis legitimitet i eldre historie, er en konsolidering av 

herskermakten. Fordømmelsen av hedendommens ulike ofringer, kommer klart frem i 

følgende passasje fra Tjodrek: «Julian ble ledet på avveie av onde ånder, som han ofret til 

nesten daglig, ikke bare umælende dyr, men med sitt eget legeme og sin sjel, noe som gledet 

dem enda mer.»268 Keiser Julian den frafalne, brukte ifølge Tjodrek disse onde åndene for å 

bringe seier på slagmarken. Han fremstilles også som grusom, idet han sørget for å brenne ned 

alle krigsskipene, slik at hans legioner ikke hadde annet valg enn å kjempe mot perserhæren. 

Her kan Tjodrek videre berette at Gud selv griper inn i historiens gang, for Julian får nå svi 

for sin gudsbespottelse med døden på slagmarken og den evige undergang.269  

Guddommen blir her den høyeste dommer som våker over historiens gang. Ved store 

moralske og religiøse overtredelser av hans pakt, inntrer ulike former av overnaturlige straffer. 

Julian den frafalnes blodige død på slagmarken, kunne ikke bare ha naturlige årsaker. Dermed 

gis det også en moralsk leksjon for etterslekten, slik gikk det for gudsbespotteren. Her ser vi 

også kristne juridiske strukturer, hvor belønning og straff etter en hinsidig skala, gjøres 

gjeldende. Ikke bare får den romerske keiser Julian oppleve en grusom død på slagmarken, 

han får også den evige undergang, hvor straffen gjentas i det uendelige.  
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Å konstruere ulike bilder av Norgeshistorien, hvor posisjonerte aktører skaper en høyere 

mening til historiens gang, kan fortelle oss mye om historiesynet og de kongeidealer som 

preget norsk høymiddelalder. Denne brytningstid bærer preg av en tendens til å teologisere 

historien, især hos Tjodrek munk, men også en sekulær tendens, som i sum vitner om et 

genuint ønske om å skape mening til historiens gang. 
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