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Sammendrag
Denne oppgaven undersøker hva lojalitetsfenomenet innebærer isolert i konge-
sagaen Morkinskinna, og hvordan tillitsbygging generelt fungerte i sagaens
kontekst og samtid ca. 1220. For å finne ut av dette gjennomføres en empi-
risk studie av en rekke episoder i sagaen som deles inn i tre hovedkapitler:
1) Testing i Morkinskinna, 2) Lojalitetskonflikter og 3) Etablering og ved-
likehold av lojalitet. Gjennom analysering av enkeltepisoder er det mulig å
finne ut av hvilke forventninger som stiltes til lojalitet, og hvilke handlinger
som var akseptert og ikke. Av denne grunn leses sagaen som en levning. Et
element som kommer frem av denne analysen er likevel hvor inkonsekvent og
kontekstuell Morkinskinna er på alle områder. Det gjelder særlig i episoder
der aktører tester hverandres lojalitet og grenser, makthierarkiet eller noens
personlige egenskaper. Dette kan tolkes som et uttrykk for den politiske si-
tuasjonen rundt 1220, da det pågikk en anspent drakamp mellom Skule jarl
og kong Håkon Håkonsson.

Morkinskinnas forfatter kan sies å uttrykke en usikkerhet rundt hvor-
dan tillit egentlig skal bygges når den nye kongsideologien ble introdusert
utover siste halvdel av 1100-tallet. Når kongen får sin makt og posisjon fra
Gud kan han kreve lydighet fra sine undersåtter, og avhenger ikke lenger
av gjensidige og personlige vennskapsbånd. Den relative lojaliteten erstatter
dermed den absolutte, og forfatteren uttrykker et savn eller en nostalgi mot
det tradisjonelle vennskapsbåndet. Morkinskinna uttrykker på mange måter
en interesse for det allmennmenneskelige, og for spørsmålet om hvordan tillit
og lojalitet skal bygges og opprettholdes i denne overgangsfasen i Norge og
på Island.
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Introduksjon

«The king asked: ”What house is this that stands up above the narrows?”

They answered: ”That house belongs to the wise man we told you about.”
Then they saw a horse by the house.

The king said: ”Go and kill the horse.”»1

En gang kong Olav Kyrres menn hadde reist og samlet inn kongens skatt
spør kongen hvor de hadde blitt møtt med størst gjestfrihet. Kongen blir
fortalt at mennene hadde besøkt en gård med en gammel og vis mann kalt
Kråkemannen som kan snakke med fugler, og han var både vennlig og gjestfri.
Olav blir nysgjerrig og ønsker å dra på besøk til gården. Før de ankommer
studerer han plassen på avstand og får øye på en hest. Han ber plutselig
følget sitt om å ta livet av hesten til mannen. Følget nekter først, men må
gi etter for kongens befaling. De sørger for å ikke bli sett. En liten stund
etter introduserer kongen seg for Kråkemannen, og det tar ikke lang tid før
en kråke kommer flygende forbi som forteller om hva kongen har gjort med
hesten hans. Kråkemannen sier til Olav at han vet sannheten om hva han
har gjort, og historien avsluttes med at kong Olav tildeler mannen en rekke
gaver.2

Dette er kun ett av mangfoldige eksempler på episoder i Morkinskinna
der personene setter hverandres lojalitet og tillit på prøve for å se hvordan
de vil reagere. Ved første øyekast kan historien virke absurd, men det er en
fortelling som kan forklare mye om hvordan en konge undersøker og tester
styrken på lojaliteten til sine følgere. Først blir hans nærmeste følgere utford-
ret ved at de blir tvunget til å drepe hesten til en mann de i utgangspunktet
ikke ønsker å skade, en person de har et godt forhold til. Dersom de er ulydi-
ge kan det tyde på et for svakt bånd til kongen. Deretter blir Kråkemannen
testet, da han finner ut at det er kongen selv som har drept hesten hans. Vil
han bryte ut i sinne og forbanne sin egen konge for å ha skadet hans eiendom,

1Theodore M. Andersson og Kari Ellen Gade. Morkinskinna: The Earliest Icelandic
Chronicle of the Norwegian Kings (1030-1157). New York: Cornell University Press, 2012,
Kapittel 54, 283.

2Msk, kapittel 54.
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2 LOJALITET OG DENS GRENSER I MORKINSKINNA

eller vil han fortsette å uttrykke støtte til sin konge på tross av handlingen
han har utført? I dette eksempelet forholder mannen seg rolig og simpelthen
påpeker hva kongen har gjort, og kongen belønner ham med gaver for hans
trofasthet.

Min nysgjerrighet for ulike måter å teste lojalitet på, for sosiale for-
hold, og for hva som påvirker ulike relasjoner i middelalderen har ledet meg
videre inn i undersøkelsen av denne sagaen. Morkinskinna er full av slike
tester av relasjoner, hvilket er et av sagaens gjennomgående særtrekk. Tes-
tene tar gjerne sted der en aktør ønsker å undersøke lojaliteten til en annen
for å finne ut om de kan ha tillit til dem eller ikke; de utføres gjerne ved å
komme med vågale ytringer eller ved å begå dristige handlinger, for så å sjek-
ke hvordan den andre parten vil reagere. Året Morkinskinna ble nedskrevet,
1220, er en tid preget av usikkerhet og ustabilitet der personlige relasjoner,
pålitelighet og oppriktighet er særs viktige elementer i en persons hverdag
- men hvordan finner man egentlig ut om noen er til å stole på? Hvordan
bygger man tillit i et førstatlig samfunn? Hva innebærer egentlig fenomenet
lojalitet i Morkinskinna, og hvilke forventninger stilles til en lojal person?
Målet med dette forskningsprosjektet er å undersøke fenomenet lojalitet i sin
helhet i lys av kongesagaen Morkinskinna. For utføre en slik undersøkelse må
vi først rette blikket mot den historiografiske tradisjonen i Norden i middel-
alderforskningen, og se på den historiske konteksten rundt Morkinskinna.

Historiografisk bakgrunn
Nordisk middelalder og vikingtid generelt har en mange århundrer lang forsk-
ningshistorie, og sagaene har blitt studert i detalj. Historiografisk sett har
dette feltet lenge vært preget av et sterkt fokus på nasjonens fremvekst,
hovedsakelig representert gjennom politisk og økonomisk historie, og senere
utviklingen av demokratiet og sosiale klassers rolle i historien. I dag er det et
større fokus på sosial- og mentalitetshistorie, særlig med impulsene som har
kommet fra sosialantropologi og andre disipliner.

Ved opprettelsen av den norske historiske skolen tidlig på 1800-tallet
ble den norske nasjonale grunnfortellingen etablert som fremveksten av nasjo-
nen og staten Norge, hvilket naturligvis henger sammen med begivenhetene i
1814. Søknen etter det særnorske og en egen norsk nasjonal identitet ble helt
sentral etter unionsoppløsningen, og ”særleg var det viktig å etablere band
til ei ærerik fortid før eineveldet med Danmark i 1660”.3 Middelalderen ble
ansett for å være den tiden da Norge hadde sin ”storhetstid”, en tid uten

3Leidulf Melve. Historie: Historieskriving frå antikken til i dag. Oslo: Dreyers Forlag,
2010, s. 144.
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union og underordning, og dermed søkte historikere tilbake til denne peri-
oden. I arbeidet med å skape en egen særnorsk identitet ble det også viktig for
norske historikere å benekte eksistensen av en felles nordisk kultur som ble
reflektert i særlig islandsk litteratur. De mente at sagaene og Eddaen måtte
bli sett som norsk-islandsk arv, og ikke en felles nordisk arv.4 Kanskje var
dette grunnen til at den norske historiske skolen med P.A. Munch og Rudolf
Keyser i spissen jobbet så hardt med å kartlegge og publisere alle kilder de
kunne finne.5

Den norske C. R. Unger mottok på den tid støtte fra den norske
stat for å utgi en 1867 Christiania-utgave i av Morkinskinna basert på GKS
1009 fol, den yngste eksisterende versjonen av sagaen som eksisterer (fra ca.
1275). Omtrent 60 år etter, i årene 1928-1932, redigerte Finnur Jónsson en
ny utgave av sagaen. I tillegg til å bruke 1009 fylte han inn lakunene med
materiale fra Flateyjarbók.6 Likevel skulle denne perioden bli sterkt preget
av en sagakritikk og en skeptisisme mot bruken av dem som kilder, som kan
ha lammet potensielle undersøkelser av Morkinskinna og andre sagaer.

Mot begynnelsen av 1900-tallet og frem til midten av århundret fikk
den marxistiske retningen fotfeste i middelalderforskingen, og fokuset ble
flyttet fra stat og statsdannelse over til sosiale klasser og historie ”skrevet
nedenfra”. Dette var en periode hvor sagaene ble neglisjert i forskningen fordi
de ikke ble sett på som pålitelige kilder, og dermed ikke verdt å undersøke som
troverdige historiske beretninger. De svenske historikerne Curt og Lauritz
Weibull samt den norske Halvdan Koht fremmet en kildekritikk som fikk
historikere til å bli ”more reluctant to use the sagas as sources, and more
inclined to prefer documentary evidence.”7

Fra omtrent 1945 fram til 80-tallet fikk den norske agrarskolen og den
kritiske empirismen større plass i middelalderforskningen. Man gikk bort fra
den marxistiske tanken om at den politiske sfæren ble påvirket direkte av
sosiale og økonomiske forhold. Den nasjonale grunnfortellingen endret seg
nok en gang til å fokusere på fremveksten av velferdsstaten og demokratiet.
Historikerene vendte tilbake til den tradisjonelle politiske historien og empi-
risk metode, men samtidig ble det sosiale perspektivet på fortiden styrket; nå
kunne man sammenlikne tidligere perioder med den nye velferdsstaten, som
ble det endelige målet på den historiske tidslinjen. To nye sentrale retninger

4Sst., s. 261.
5Sverre Bagge. «4. The Middle Ages». I: Making a Historical Culture: Historiography in

Norway. Red. av William H. Hubbard; Jan Eivind Myhre; Trond Nordby & Søvli Sogner.
Oslo: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS), 1995, s. 112.

6Ármann Jakobsson. A Sense of Belonging: Morkinskinna and Icelandic Identity, c.
1220. Copenhagen: University Press of Southern Denmark, 2014, s. 28.

7Bagge, «The Middle Ages», s. 118.
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vokste frem på denne tiden; den agrarhistoriske skolen og den kritiske empi-
rismen. Empiriske metoder ble brukt til å undersøke blant annet bosetning,
dyrket land og landeierskap.8 I perioden etter krigen var oppfatningen at det
var tilstrekkelig å studere kildene inngående for å kunne få en god forståelse
av fortiden, så lenge man ikke lot seg påvirke av fordommer og ideologi. Man
kunne trekke konklusjoner basert på ”common sense”; problemet er da at det
også innebærer en antakelse om at menneskene i middelalderen var underlagt
den samme ”common sense” som i nåtiden.9 Dermed ble oppfatningen møtt
av en motreaksjon fra 70-tallet av kalt ”fortidens annerledeshet”.

”Fortidens annerledeshet” kan sies å ha gitt utspring til to store ret-
ninger; mentalitetshistorie og det som har blitt kalt ”den antropologiske ven-
dingen”.10 Disse retningene er preget av impulser fra andre disipliner samt en
større grad av internasjonalisering. Det tidlige norske samfunnet ble i større
grad forstått ut fra prinsipper om ætt, vennskap og personlig lojalitet, og
historikere forsøkte nå å undersøke hvilken karakter disse båndene hadde og
hvordan de ble erstattet med upersonlige bånd fra slutten av 1100-tallet og
utover.11 Bruken av sagaer som kilder fikk en slags renessanse med ”fortidens
annerledeshet” og den språklige vendingen da de undersøker temaer som kre-
ver bruk av kilder som levninger, ikke nødvendigvis beretninger. Dette har
resultert i en engelsk oversettelse av Morkinskinna i år 200012, som har åp-
net opp for forskning og undersøkelser gjort av et internasjonalt publikum.13

Sagalitteraturen har med andre ord fått tilbake troverdigheten som litterære
og historiske verk, og blir verdsatt som sådan.

Historisk kontekst: ”borgerkrig” og brytningspunkt
Når, hvor og av hvem ble Morkinskinna skapt? I hvilken kontekst ble sagaen
til? Jeg vil bruke året 1220 som utgangspunkt i denne delen ettersom det
er antatt å være året Morkinskinna ble nedskrevet.14 Perioden rundt 1220
var et brytningspunkt både i Norge og på Island, og det var konflikt mellom
de to landene. Jeg vil først forsøke å se på de større utviklingslinjene i de to
landene i forkant av 1220, og deretter studere hva slags person Morkinskinnas
forfatter kan ha vært på bakgrunn av konteksten og dagsaktuelle debatter. La

8Bagge, «The Middle Ages», s. 122.
9Sst., s. 127-128.

10Hans Jacob Orning. «Norsk middelalder i et antropologisk perspektiv - svar til Knut
Helle». I: Historisk tidsskrift 2 (2010), s. 249–262.

11Bagge, «The Middle Ages», s. 130.
12Andersson og Gade, Morkinskinna.
13Det kom også en ny utgave av Morkinskinna i 2011 utgitt av Íslenzk fornrit.
14Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 66.
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oss først se på den politiske situasjonen rundt 1220 ettersom den potensielt
kan ha hatt innvirkning på sagaforfatterens skrivning.

Tiden opp mot 1220 i Island var preget av en form for politisk makt-
konsentrasjon og utvidelse av kirkens innflytelse i samfunnet, men utviklingen
fram til 1200 var nok relativt stabil til tross for dette. Olav den hellige var
visstnok meget opptatt av Island, og han hadde flere islendinger blant sine
håndgagne menn. Han forsøkte å vinne deres vennskap, og skal vi tro Snorre
ønsket han også herredømme over Island. Etter Olavs død 1030 skulle det ta
lang tid før de norske kongene fattet større interesse for Island igjen, da de
var opptatt med interne konflikter.15 Først i Håkon Håkonssons tid fra be-
gynnelsen av 1200-tallet kommer et nytt forsøk på å sikre norsk herredømme
over Island. I mellomtiden vokste ufreden på Island, og fra 1120 ble antal-
let høvdingdømmer kraftig redusert fra 36-6016 høvdingdømmer til omtrent
6-7.17 Det var en overgang fra høvdingdømmer til riker, og det medførte at
maktområdene til høvdingslektene fikk klarere geografiske rammer enn tidli-
gere. Før rikene ble etablert kunne naboer være venner med ulike høvdinger,
og en høvdings tilhengere kunne være relativt spredt utover. Overgangen til
riker gjorde at høvdingene fikk herredømme over et avgrenset område fra
omkring år 1100 og utover,18, hvilket kan ha bidratt til maktkonsentrasjo-
nen. Ifølge Jón Jóhannesson startet samlingen av godord på færre hender
trolig ved bispestolene, da biskopene i stor grad ble økonomisk uavhengige
med innføringen av tienden, som igjen betydde mer makt til kirkevesenet.
Av den grunn kan det ha tvunget mindre lokale høvdinger til å dele opp eller
overføre hele sitt høvdingdømme til de mektigste høvdingene i nærområdet
for å klare å hanskes med biskopene og kirkens nye makt og innflytelse.19

Kirken arbeidet også i Norge for å utvide sin makt og innflytelse i
samfunnet. I 1152/53 ble det opprettet et erkebispesete i Norge, hvilket var
et viktig steg for kirkemakten. Gradvis arbeidet kirken med å innføre en ny
kongsideologi som introduserte tanken om at kongen hadde fått sin makt
og posisjon fra Gud. Denne nye ideologien skulle hjelpe til med å legitimere
maktsentraliseringen hos kongen, og samtidig fikk kirken større innflytelse
ved at kongen måtte bøye seg for deres ønsker på noen områder. Dette vil

15Jón Jóhannesson. Islands historie i mellomalderen. Overs. av Hallvard Magerøy. Ber-
gen: Universitetsforlaget, 1969, s. 186-187.

16Det er uenigheter blant historikere om det var 36/39 høvdingdømmer eller 50-60, da
lovboken Grágás og islendingesagaene gir ulike bilder av antallet. Se Sigurðsson, Jón Viðar.
Den vennlige vikingen: Vennskapets makt i Norge og på Island 900-1300. Oslo: Pax Forlag,
2010. s. 29.

17Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 29-30 og Jóhannesson, Islands historie, s.193.
18Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 30.
19Jóhannesson, Islands historie, s. 195-196.
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jeg komme tilbake til senere. Samtidig var Norge i en tilstand av ”borgerkrig”.
Betegnelsen ”borgerkrig” er i følge Knut Helle ikke en god nok beskrivelse av
utviklingen som tok sted i Norge i siste halvdel av 1100-tallet, da det ikke
var vedvarende innbyrdesstrid.20 I all hovedsak gjaldt det ulike konflikter og
strid mellom konger, og mellom kongemakten og kirken.

I 1163 tok et skifte sted med tronfølgeloven som for første gang forma-
liserte prinsippet om enekongedømme i Norge og opphevet likeretten til alle
kongssønner på tronen.21 Det ble etablert et nært samarbeid mellom kirken
og kongemakten ved at kongemakten måtte akseptere store innrømmelser og
krav fra kirken, mot at Magnus Erlingsson ble kronet konge av Norge av erke-
biskop Øystein Erlendsson. Ser man det i sammenheng med opprettelsen av
erkebispesetet i Norge er det tydelig at kirken fikk betydelig større makt og
innflytelse i samfunnet i løpet av relativt kort tid, både organisatorisk, retts-
lig og økonomisk.22 Lunden vektlegger i denne sammenheng at mangelen på
institusjonelle organer med lovgivende myndighet førte til uro og voldelig
strid, da det ikke var klare regler for gjennomføringen av rettsendringer slik
som for eksempel tronfølgeloven.23 Av dette utviklet det seg uenigheter, uro,
og voldelig konflikt.

”Borgerkrigene” startet allerede etter Sigurd Jorsalfares død 1130, men
eskalerte særlig da Sverre Sigurdsson kom inn i bildet. Da oppstod en lang-
varig kamp mellom birkebeinerne og Sverre Sigurdsson på én side, og heklun-
gene (senere baglerne) og Magnus Erlingsson på den andre i siste halvdel av
1100-tallet. Fordi kirken hadde støttet Magnus Erlingsson ble de også den
viktigste motstanderen mot Sverre. Særlig Kåre Lunden vektlegger Sverre
som en viktig person og en dyktig konge og militær leder i perioden.24 Spen-
ningene mellom birkebeinerne og baglerne skulle pågå i flere tiår under flere
kongsemner, og det førte til store ødeleggelser for både flokkene og folket.
I 1202 dør Sverre, og hans sønn Håkon tar over som birkebeinerkonge. Hå-
kon ble rådet av sin far til å inngå forlik med bispene som ble drevet ut
av landet under Sverre. Baglerflokken var også oppløst, og det så ut til å
bli fred under Håkon Sverresson frem til han brått døde i 1204. Dette ledet
til splittelse hos birkebeinerne på ny, og stor uenighet om hvem som skulle
overta tronen etter Håkon. Det blir inngått et forlik mellom baglerkongen

20Knut Helle. Norge blir en stat 1130-1319. Handbok i Norges historie bind 3. Red. av
Mykland mfl. Oslo: Universitetsforlaget, 2.opplag, 1991, s. 37.

21Lunden, Kåre. Norges historie bind 3. Norge under Sverreætten 1177-1319. Red. av
Knut Mykland. Oslo: J. W. Cappelens Forlag AS, 1976. s. 31; Helle, Norge blir en stat, s.
60

22Helle, Norge blir en stat, s. 42-60.
23Lunden, Norges historie, s. 31.
24Sst.
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Filippus og birkebeinerkongen Inge Bårdsson på Kvitingsøy 1208, og freden
ble stående til 1217 selv om baglerne ikke overholdt forliket fullt og helt.25

Partiene forsones endelig under én konge, Håkon Håkonsson, i 1217.26

Det ble likevel ikke umiddelbar fred i Norge under Håkon Håkonsson.
Han var én blant flere kongsemner, og var kun 13 år gammel da han ble tatt
til konge. En av de andre kongsemnene var Skule Bårdsson som var halvbro-
ren til Inge som nylig hadde dødd. At Håkon fikk kongstittelen resulterte i
at Skule Bårdsson ble tildelt tittelen som jarl, og tok rollen som Håkons for-
mynder og senere svigerfar. I realiteten var det trolig Skule som styrte landet
i Håkons navn.27 Årene 1217-1223 var det i stor grad friksjon og drakamp
mellom Håkon og Skule, og det var ikke avgjort hvem som i realiteten styrte
landet og hvem som skulle vinne denne kampen. Det var en tid preget av
stor usikkerhet. Merk at akkurat midt i denne perioden blir Morkinskinna
skrevet. I 1225 giftet Håkon seg med Skules datter, som gjorde at jarlen fikk
et bedre fotfeste hos kongemakten. Etter hvert som Håkon vokste opp ble
friksjonen mellom ham og svigerfaren sterkere, men det brøt ikke ut i volds-
handlinger før 1239 på Skules initiativ.28 Håkon Håkonsson ble, etter å ha
slått ut Skule, den første ubestridte kongen til å sitte på den norske tronen.
Han var utpekt av Gud, og ble dermed hevet over ”the political game of
challenges and posturing” som tidligere konger måtte hanskes med.29 Tids-
punktet rundt Morkinskinnas skapelse var altså preget av uro også i Norge,
med usikkerhet rundt hvem som skulle ta den norske tronen, og hvem som i
realiteten satt med makten.

Til nå har jeg tatt for meg forholdene på Island og Norge hver for seg.
Dette var en tid preget av samhandling mellom Norge og Island, hvilket jeg
vil gå gjennom i den neste delen. Perioden fra 1220-1262/64 kalles sturlun-
gaperioden på Island.30 Nå kommer en ny aktør inn på banen, den norske
kong Håkon Håkonsson, som har interesse av norsk herredømme over Island.
Før deres inntreden var det hovedsakelig to sider av den politiske kampen
på Island; 1) Kirkens kamp for autonomi i samsvar med den internasjonale

25Lunden, Norges historie, s. 140-167; Helle, Norge blir en stat, s. 37-93.
26Sverre Bagge. From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in

Norway, c. 900-1350. København, Danmark: Museum Tusculanum Press, 2010, s. 40-67.
27Hans Jacob Orning. «Feud in the State: The Conflict between Haakon Haakonsson and

Skule Baardsson». I: Emotion, Violence, Vengeance and Law in the Middle Ages: Essays
in Honour of William Ian Miller. Red. av Kate Gilbert & Stephen D. White. Leiden: Brill,
2018, s. 202–224, s. 204-205.

28Sst., s. 205.
29Sst., s. 203.
30Jón Viðar Sigurðsson daterer perioden fra 1220 til 1262-64 (Sigurðsson, Den vennlige

vikingen, s. 42), mens Jón Jóhannesson inkluderer de 20 årene i forkant, fra 1200-1262
(Jóhannesson, Islands historie, s. 193).
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katolske kirkes ekspansjon og organisering, og 2) Intern kamp for rikdom og
makt mellom de verdslige høvdingene. Den norske kongen skapte en ny di-
mensjon i den politiske kampen med sitt ønske om norsk herredømme over
Island.31

Rundt 1220 var det stridigheter og ubalanse på Island som la til rette
for at en mektigere aktør kunne komme på banen og påvirke forholdene.
Jón Jóhannesson peker på to særlig viktige hendelser som avgjørende her,
hvor det første elementet var at den islandske biskopen Gudmund Arason
hadde kommet i konflikt med høvdingene på Island i det første tiåret av
1200. Han kjempet hardt for å utvide og tilrettelegge for kirkens reformer
og innflytelse, særlig kirkelig jurisdiksjon, hvilket lå i strid med de verdslige
høvdingenes interesser. Høvdingene så Gudmund som en trussel, og endte
med å slå seg sammen for å jage ut biskopen fra bispedømmet sitt.32

Den andre hendelsen Jón Jóhannesson vektlegger er stridighetene mel-
lom oddaverjene og nordmennene. Etter Sæmund Jonsson og Torvald Gis-
surarson fastsatte prisene på varene til norske kjøpmenn i 1215 (trolig fordi
de hadde krevd urimelige summer for varene sine) reiste sønnen til Sæmund,
Pål, til Norge. Pål ble latterliggjort i Bergen og måtte rømme, men druknet
på veien til Trondheim. Sæmund anklaget bergenskjøpmennene for sønnens
død og krevde bøter av både dem og en norsk knarr som ankom fra Grøn-
land, hvilket førte til strid mellom oddaverjene og nordmennene. Etter drap
på begge sider og beslaglegging av nordmennenes våpen ble det sommeren
1219 lagt et forbud mot å la skip reise fra Norge til Island. Handelsblokaden
må, som Jón påpeker, ha ført til en alvorlig mangel på nødvendige ting.33

Theodore M. Andersson har til og med omtalt perioden 1215-1220 som en
handelkrigstid, og det gjenspeiles særlig i hvordan Morkinskinnas forfatter
sterkt favoriserer de kongene som holder seg innenriks og fokuserer på å byg-
ge opp Norge heller enn å reise på ekspedisjoner.34 I 1220 gjør Skule jarl seg
klar for hærferd mot Island, men det ble lagt på is. Det er rundt denne tiden
at høvdingen Snorre Sturlason kommer inn i bildet.

Håkon og Skule benyttet målrettede strategier for å legge Island un-
der Norge; ved å knytte de mektigste høvdingene i landet til seg som sine
hirdmenn og venner kunne de gradvis øke sin innflytelse i landet. Det gagnet
også høvdingene å ha støtte fra den norske kongemakten, da de kunne øke sin
egen makt.35 Snorre Sturlason kom til Norge på besøk i 1218, da han ble del

31Jóhannesson, Islands historie, s. 198.
32Sst., s. 198, 168, 171.
33Sst., s. 199-200.
34Theodore M. Andersson. «The Politics of Snorri Sturluson». I: The Journal of English

and Germanic Philology 93.1 (1994), s. 55–78, s. 56-58.
35Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 42.
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av hirden til kongen og jarlen. Han skal visstnok ha klart å overtale dem om
å gi opp krigstoget mot Island, og fikk dermed i oppdrag å dra til Island for
å skaffe kjøpmennene fred, og på sikt legge Island under den norske kongen.
I 1220 ble han sendt avgårde med skip fra jarlen og store gaver. På Island
klarte Snorre å utvide sin innflytelse ved å gifte bort sine døtre til de rikeste
og største høvdingættene i landet.36 Håkon knyttet senere sterkere bånd med
Sturla Sighvatsson, som fikk det samme oppdraget om å legge Island under
kongen ved å ta høvdingene til fange og sende dem til Norge. På denne måten
fremstod kongen som om han ønsker å skape fred i landet, og han benyttet
diskré taktikker heller enn vold for å oppnå sine mål.37

Den generelle utviklingen frem til 1220 har altså vært preget av kon-
flikter og spenning i Norge og på Island. Hvor kommer Morkinskinnas for-
fatter inn i dette bildet? Som Andersson og Gade forklarer er det vanskelig
å stedfeste nøyaktig hvor forfatteren kan ha holdt til. Det er ingen tvil om
at han er fra Island, men det har vært uenigheter om hvor i landet han var
fra. Sigurdur Nordal har ment at Morkinskinna ble skapt i Borgarfjord i vest,
men flere elementer og referanser i sagaen peker mot at forfatteren hadde en
tilknytning til Eyjafjord i nord. Klosteret på Munketværå i Eyjafjord drev
litterær aktivitet helt fra 1150-årene, og det er mulig at familiesagaene Viga-
Glums saga, Sagaen om røykdølene og Ljosvetninga saga ble nedskrevet her
rundt samme tid som Morkinskinna. Hvis det er tilfellet er det grunn til å tro
at Munketværå var et aktivt litterært sentrum i tiden og at det kunne pro-
dusere et verk som Morkinskinna. Trolig har også Ljosvetninga saga kopiert
en passasje fra Morkinskinna, og Morkinskinna har vært inspirasjonskilde for
både Heimskringla og Fagrskinna. I tillegg stammer viktige karakterer fra de
mange tåttene i Morkinskinna ofte fra områder nord i Island, i Eyjafjord.
Andersson og Gade trekker også frem at forfatterens politiske bias og syns-
punkt38 stemmer overens med den ledende høvdingen i Eyjafjord sitt; Torvard
Torgeirsson, som også er nevnt i Ljosvetninga saga og Sagaen om røykdølene.
Eyjafjord var kjent for å vise sterk politisk motstand, særlig mot utenlans-
ke inngrep, hvilket passer godt med at Morkinskinnas forfatter favoriserer
en ikke-intervensjonspolitikk midt i handelskrigen med Norge.39 Det er altså
flere grunner til å tro at Morkinskinnas forfatter kan ha holdt til i klosteret
på Munketværå, men materialet er for utilstrekkelig for å konkludere med at
det var tilfellet.40

36Jóhannesson, Islands historie, s. 200-202.
37Sst., s. 205.
38For videre diskusjon om forfatterens identitet og politiske synspunkt, se fra s. 12.
39Andersson, «The Politics of Snorri Sturluson», s. 57.
40Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 67-69.
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Morkinskinna som forskningsobjekt
«Morkinskinna marks the birth of a full-scale royal chronicle in a Scandina-
vian vernacular. But despite its key position in Norse-Icelandic letters it has
suffered surprising neglect over more than a century of intense research in
the field of Icelandic literature generally and the kings’ sagas in particular.
There is no normalized edition or annotated edition, nor is there a transla-
tion into any language. We have sought to remedy this deficiency by making
the text available in English[...]. »41

«[...] it has been Morkinskinna’s fate to be drawn into research on other
kings’ sagas without its own merits attracting sufficient recognition.»42

Morkinskinna tar for seg den norske kongerekken fra 1030-1157, og er den
yngste bevarte sagaen som omfatter mangfoldige kongers liv. Trolig omhand-
let sagaen også kongene som levde frem til 1177, men grunnet lakuner er
dette usikkert. Morkinskinna markerer begynnelsen for de virkelig omfatten-
de islandske kongesagaene, som ble fulgt opp av blant annet Heimskringla
og Fagrskinna.43 Denne kongesagaen var en del av kildegrunnlaget brukt i
både Fagrskinna og Heimskringla, og den bygger selv på andre kilder som
Hryggjarstykki44, islandsk muntlig tradisjon og skaldekvad, hvilket kommer
tydelig frem i de mangfoldige kvadene som er sitert i sagaen. Morkinskinna
har særegne trekk og en sammensetning som gjør den unik; den inneholder
flere tåtter45, skaldekvad er integrert for å utfylle fortellinger og forsterke
forfatterens troverdighet, og sagaen har generelt et sterkt islandsk preg og
perspektiv.

Først i år 2000 kom en engelsk oversettelse av sagaen som åpnet for
undersøkelser fra et større internasjonalt publikum.46 Det er ikke dermed sagt

41Andersson og Gade, Morkinskinna, Preface.
42Jakobsson, A Sense of Belonging, s. 36.
43Morkinskinna er trolig nedskrevet ca. 1220. Heimskringla og Fagrskinna ble sannsyn-

ligvis skrevet innen ca. et tiår etter Morkinskinna.
44Det har vært uenigheter rundt denne kilden ettersom den har gått tapt. Trolig ble

den nedskrevet på midten av 1100-tallet av en islending kalt Eirik Oddsson, og ble lenge
regnet som den første virkelig utfyllende kongesagaen. I nyere undersøkelser (Guðnason,
Bjarni. Fyrsta sagan. Studia Islandica, 37, 1978.) har det kommet frem at Hryggjarstykki
trolig kun omhandlet Sigurd Slembe, og kan derfor ikke regnes som den første. Yngre kilder
som Ágrip og Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium var på henholdsvis 50 og 65
sider, og kan derfor ikke regnes som del av denne sjangeren. Morkinskinnas forfatter hadde
sannsynligvis kjennskap til mange av biografiene om enkeltkonger som allerede eksisterte,
og har brukt dem som kilder i sitt prosjekt.

45Tåtter er små anekdotiske sidefortellinger som bryter opp hovedfortellingen, som skal
utdype kongens karakter og person, eller formidle moralske og tidvis humoristiske budskap.
Handlingene tar sted i et udefinert tidsrom, gjerne med karakterer som ikke eksisterer i
hovedfortellingen og som ofte kommer fra Island.

46Andersson og Gade, Morkinskinna.
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at den ikke har blitt studert tidligere, men som sitert av Ármann Jakobsson
ovenfor har den som oftest blitt studert i sammenheng med en annen saga,
og sjelden kun i seg selv. Mange av de trekkene som preger Morkinskinna
ble lenge tolket som unøyaktigheter, til og med direkte slurveri begått av
skriftlærde og/eller flere forfattere, hvilket har ført til tilsynelatende selv-
motsigelser i sagaen. Sagaen har blitt kritisert for å være et dårlig litterært
og historisk verk, underlegen særlig Heimskringla, og ble dermed neglisjert
til fordel for andre verk. De siste tiårene har Morkinskinna opplevd et opp-
sving i middelalderforskningen. Det har blitt gjort stadig flere undersøkelser
av sagaen både isolert og i sammenlikning med andre sagaer.

Sagakritikk og kildebruk

Med den weibullske kildekritikk på 1900-tallet mistet sagaene sin troverdig-
het som allerede nevnt. Store deler av problematikken ligger i at sagaene
trolig er basert på muntlig tradisjon som har overført fortellinger over flere
generasjoner og tiår, og dermed kan informasjon gå tapt underveis. Det har
også vært uenigheter om sagaene er ren fiksjon eller basert på virkelige his-
torier, og om de i det hele tatt stammer fra muntlig tradisjon til å begynne
med.47 Theodore M. Andersson har vært talsmann for at sagaene har røtter
i en muntlig tradisjon. Sannsynligvis har retorikken og den narrative stilen
blitt overført fra muntlige fortellinger til sagaene, og dersom det kan bevises
at strukturen i ulike sagaer likner på hverandre og de benytter liknende dra-
matiske virkemidler er det lite sannsynlig at sagasjangeren kan ha oppstått
uten en muntlig tradisjon som grunnlag.48 Samtidig må sagaen ha en viss
rot i virkeligheten og benytte en forklaringsmåte som gjør at publikummet
i samtiden vil forstå fortellingene og budskapene. Som Preben M. Sørensen
forklarer så innebærer det at ”grundlæggende forestillinger om slægtskab og
ægteskab, kønsroller, social status og prestige og om de normer for individet,
som kaldes ære”49 danner en base for litteraturen.

Et interessant element i Morkinskinna er at forfatteren vier særlig stor
plass til dyktige historiefortellere, og verdien av både å kunne dikte og å for-
midle fortellinger er tilsynelatende høyt verdsatt. Dette også, mener Anders-
son, kan peke på en muntlig tradisjon som vektlegger historier av god kvalitet
og en beundring for å ha et stort repertoar av historier å fortelle. Spørsmålet

47Theodore M. Andersson. The Growth of the Medieval Icelandic Sagas (1180-1280).
New York: Cornell University Press, 2006, s. 3.

48Theodore M. Andersson. «The Long Prose Form in Medieval Iceland». I: The Journal
of English and Germanic Philology 101.3 (2002), s. 380–411, s. 382.

49Preben Meulengracht Sørensen. Fortælling og ære. Studier i islændingesagaerne. Oslo:
Universitetsforlaget AS, 1995, s. 20.
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er om fortellingene er særlig historisk korrekte, ettersom underholdningsver-
dien må være tilstede for at den skal klare å overleve flere generasjoner.50

Problemene rundt sagaenes troverdighet og politiske påvirkning minsker når
man bruker berettende kilder som levninger, da de tolkes som en primærkilde
til tiden de er skrevet i. Med den metoden kan man analysere ”grunnleggende
trekk ved middelalderens samfunn og politiske kultur”, slik sagaene har blitt
studert siden 1970-tallet da kildene opplevde sin ”renessanse”.51 Sagaene ”kan
gi opplysninger om holdninger, ideologi og samfunnsforhold, selv om det de
beretter ikke virkelig har funnet sted”52, fordi selv den mest fantasifulle sa-
gaforfatter har et sett moralske idéer og er omringet av et samfunn og en
kultur som ubevisst vil gjenspeiles i fortellingene han skriver. Selv om det
skulle være tilfellet at sagaene var ment som underholdningsstykker og fiksjon
vil en slik lesning kunne fortelle mye om samtidens tankesett, idéer, normer
og verdier, uavhengig av om historiene de forteller er virkelige. I Morkinskin-
nas tilfelle er det et samfunn basert på personlige bånd slik som slektskap,
vennskap og ekteskap, altså mindre grupperinger som i stor grad dannes og
reguleres av individenes handlinger og valg.53

Morkinskinna vil bli studert som en levning til 1220 i dette forsk-
ningsprosjektet, og med det unngår man mye av problematikken rundt om
sagaen er fiksjon eller historisk korrekt. Utgaven jeg vil bruke er den engelske
utgaven oversatt og kommentert av Andersson og Gade.54 Det er den eneste
vitenskapelige oversettelsen av Morkinskinna som eksisterer per dags dato,
og ettersom jeg ikke kan lese norrønt var valget åpenbart.

Debattene rundt Morkinskinna

Heimskringla, som forøvrig bygger på Morkinskinna, ble generelt betraktet
som et mer fullkomment og gjennomtenkt litterært og historisk verk helt
frem til siste halvdel av 1900-tallet. Ettersom Morkinskinna har et meget
distinkt, islandsk preg passet Heimskringla bedre overens med den norske
nasjonsbyggingen og det nasjonale narrativet i historieskrivningen. Heims-
kringla ble gjerne prioritert over Morkinskinna, da den var ansett som mer
velskrevet og utfyllende, og den omtaler den samme tidsperioden og de sam-
me kongene. Til tross for disse synene ble Morkinskinna studert, gjerne i

50Andersson, The Growth of the Medieval Icelandic Sagas, s. 6-7.
51Sverre Bagge. «”När sägen och dikt sopats bort ...” Den weibullske kildekritikk etter

100 år». I: Historisk tidsskrift 93 (2014), s. 565–595, s. 565.
52Sst., s. 582.
53Sst., s. 592.
54Andersson og Gade, Morkinskinna.
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sammenlikning med andre sagaer, og det har vært særlig to store spørsmål
som har vært omdiskutert. 1) Var det én eller flere forfattere, og i så fall,
inneholder Morkinskinna interpolasjoner?55 2) Med tanke på den historiske
konteksten; inneholder sagaen en politisk ideologi, agenda eller et kongsideal
som forfatteren forsøker å fremme?

Tåttene og forfatterens identitet

Oppfatningene rundt hvem forfatteren av Morkinskinna var har endret seg i
stor grad siden begynnelsen av 1900-tallet. I innledningen til sin 1932-utgave
av Morkinskinna skriver Finnur Jónsson at det er ”indlysende, at det er me-
ningsløst, at tale om eller tænke på en forfatter-individualitet; der er og må
være tale om flere forfattere”.56 Finnur Jónsson mente også at tåttene og
skaldeversene i Morkinskinna, samt flere andre deler av fortellingen, må ha
vært interpolasjoner fra senere tid. Verket i sin helhet inneholder mye gjenta-
kelser, unøyaktigheter og lite troverdige fortellinger, mente han. Hele verket
minner om et bearbeidingsprosjekt der tåtter og vers har blitt interpolert for
å belyse kongens karakter i etterkant.57

Bjarni Aðalbjarnarson mente tåttene måtte ha eksistert på egenhånd
uavhengig av kongesagaene i forkant, og at det på hans tid var ”almindelig
antatt” at mange av tåttene og andre selvstendige fortellinger var innskutt i
etterkant. Et bevis på at tåttene må ha blitt skrevet av forskjellige forfattere
er for eksempel at Harald oppfører seg som en skurk i noen av tåttene, og
som en ”ærlig og bra mann” i andre.58 Bjarni er ikke like fast bestemt på at
så store deler av Morkinskinna er interpolasjoner, slik Finnur Jónsson var,
men han var enig i at flere av tåttene trolig var skutt inn.59

I tråd med samtidens syn mente Gustav Indrebø at parallellene til
Ågrip var lånt og overført til Morkinskinna, og at den versjonen som fortsatt
eksisterer av sagaen er skrevet av en redaktør som inkluderte rikelig med in-
terpolasjoner.60 Indrebø mente at det eksisterte en eldre Morkinskinna som
ikke inneholdt flere av tåttene som gjør sagaen, i hans øyne, usammenhengen-

55Interpolasjoner er deler av teksten som har blitt satt inn i sagaen i etterkant av re-
daktører eller skriftlærde; de var altså ikke en del av det originale verket.

56Finnur Jónsson. «Indledning». I: Morkinskinna. Red. av Finnur Jónsson. København:
Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur 53, 1932, s. iii–xl, s. xl.

57Sst., s. xxxv-xxxvi.
58Bjarni Aðalbjarnarson. Om de norske kongers sagaer. Oslo: Skrifter utgitt av Det

Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo II. Hist.-Filos. Klasse. 1936. no. 4, 1937, s. 154-156.
59Sst., s. 158.
60Gustav Indrebø. «Nokre merknader til den norröne kongesaga». I: Arkiv for nordisk

filologi. 54, 1939, s. 58–79, s. 63.
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de og usmakelig med nok av selvmotsigelser.61 Andre elementer han mente
måtte være interpolasjoner var også noen samtaler og direkte tale, alle lån
tatt fra Ågrip, og én av fortellingene om hvordan Harald Hardråde kom til
Norge. Dette, kombinert med at ordvalget har vært annerledes i ulike deler
av sagaen, er beviser for interpolasjoner av senere avskrivere.62 Hvis noen
hadde klart å fjerne de senere innskuddene ville vi fått se én forfatter med
kritisk sans og evne til å skape god litterær komposisjon, ifølge Indrebø.63

I nyere tid har synet på Morkinskinnas forfatter og hans situasjon
endret seg på mange måter. Ármann Jakobsson, som har viet 20 år av sin
karriere til å studere Morkinskinna, mener at det ikke nødvendigvis må ha
vært én individuell person som har skrevet sagaen, hvilket også sjelden var
tilfellet i middelalderen.64 Han snakker heller om Morkinskinnas ”implied
author” som separat fra den faktiske kjøtt-og-blod forfatteren, altså en kon-
struksjon av hvem forfatteren er basert på hvordan sagaen er skrevet. Denne
implisitte forfatteren anser seg selv som en historieskriver, men han er sam-
tidig sterkt påvirket av estetiske virkemidler og fortellingsmåter fra sin egen
samtid. Sagaene er ment for å være objektive, og forfatteren vektlegger ved
mange anledninger hvor han har hentet sin informasjon fra, og hvem som har
laget de mangfoldige kvadene som siteres gjennomgående i sagaen. Den nar-
rative strukturen er også påvirket av strømninger fra Europa, som romantiske
og episke fortellinger med røtter i en fremmed, høvisk kultur.65 Forfatterens
interesse for språk og diktning vises tydelig i hvor mye plass som vies til
kvad, skalder og kongenes interesse for diktning og fortellinger. Sidefortellin-
ger og poesi veves inn i hovedfortellingen og skaper et spennende narrativ
med både historisk troverdighet og underholdningsverdi, det er et historisk
og kunstnerisk verk på samme tid, ifølge Ármann.66

Hvis vi skal prøve å se for oss forfatteren var det muligens en mann fra
Island som hadde vært i tjeneste hos den norske kongen. Han hadde en kjær-
lighet for det islandske og eksotiske, for poesi og exempla.67 Forfatterens mål

61Indrebø, «Nokre merknader», s. 70.
62Gustav Indrebø. Fagrskinna: Avhandlinger fra Universitetets historiske seminar.

Christiania: Grøndahl & Søns Boktrykkeri, 1917, s. 11-34.
63Indrebø, «Nokre merknader», s. 72, 76.
64Jakobsson, A Sense of Belonging, s. 332.
65Sst., s. 295-333, 15.
66Sst., s. 311-316.
67Exempla er fortellinger ment for å trekke frem et moralsk eller religiøst poeng. Det

kan brukes som både ”illustrasjon, argument, analyse, bevis og forbilde”. I middelalderens
kontekst betydde det at fortellingene var viktige byggesteiner i kommunikasjonen særlig
mellom kirken og allmuen (Kjus mfl., «Autoritet og eksempel». I: Rhetorica Scandinavia
58 (2011), s.57-78, s. 58), og jeg vil senere komme inn på hvordan exempla dukker opp i
Morkinskinna.
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var nok å skrive et historisk verk, men samtidig hadde han en interesse for
relasjoner mellom folk, deres følelser, og folks sosiale og private liv.68 Ármann
Jakobssons bilde av forfatteren står i sterk kontrast til tidligere oppfatninger
om at den narrative strukturen var preget av slurv og unøyaktigheter skapt
av flere forfattere og/eller redaktører. Det blir for enkelt, skriver Ármann, å
basere antakelser om sagaens opprinnelse på klossethet alene fordi bedøm-
melsene er rent subjektive.69 Vi vet mer om middelalderteksters narrative
virkemidler og struktur i dag, som viser at Morkinskinna er et eksentrisk og
komplekst verk å studere - ikke simpelthen et slurvete verk.70

Theodore M. Andersson har bidratt i debatten rundt Morkinskinnas
forfatter, og er enig med Ármann i at tåttene mest sannsynlig ikke er inter-
polasjoner71 lagt til etter 1220.72 Av nåtidens historikere er Sverre Bagge av
motsatt oppfatning, da han mener Morkinskinna er klart og tydelig preget av
interpolasjon og bearbeiding.73 I introduksjonen til 2000-utgaven av Morkin-
skinna skriver Andersson og Gade at det ikke er noen tvil om at forfatteren
er fra Island, og sannsynligvis fra den nordlige delen av landet.74 Forfatteren
var trolig én mann med interesser strekker seg fra militær strategi til handel,
fra eksotisk og høvisk kultur til det særegne islandske. Han var både en his-
toriker som tok i bruk et mangfold av kilder, og en historieforteller med sans
for anekdoter og fortellinger.75 Det er med andre ord relativt stor enighet i
dag om at det originale verket ikke kan ha vært så betraktelig annerledes
fra det overlevende 1275-manuskriptet, i motsetning til oppfatningen blant
tidligere historikere. Tåttene var trolig en del av det originale verket; et re-
sultat av én islandsk forfatter med en eksentrisk og estetisk skrivemåte og
stort kjennskap til samtidens litteratur samt den høviske kulturen.

68Jakobsson, A Sense of Belonging, s. 333.
69Sst., s. 57.
70Sst., s. 16.
71Ármann Jakobsson. «Konge og undersåt i Morkinskinna». I: Saga and the Norwegian

Experience: Preprints. 10. Internasjonale Sagakonferanse, Trondheim 3.-9. august 1997
(Trondheim, 1997), s. 11–21, s. 19.

72Jakobsson, Ármann. «The Individual and the Ideal: The Representation of Royalty in
Morkinskinna». I: Journal of English and Germanic Philology 99 (2000), s. 71-86, s. 73;
Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 13 og 56-57.

73Sverre Bagge. Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1991. url: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/
view?docId=ft0f59n6wc&brand=ucpress, s. 20.

74Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 77.
75Sst., s. 82-83.
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Ideologisk drivkraft og kongsidealer

Spørsmålet rundt forfatterens motivasjon er om mulig enda mer komplekst
enn hans identitet. Akkurat tidspunktet sagaen ble nedskrevet, perioden
rundt 1220, var en turbulent periode slik det ble redegjort for ovenfor. Et
spørsmål som melder seg når man tar den historiske konteksten i betrakt-
ning er; forsøker Morkinskinna å formidle et politisk budskap? Er det en
ideologi eller et kongsideal som ligger til grunn for det han skriver, eller er
han kun interessert i å fortelle gode historier om de norske kongene?

Ifølge Theodore M. Andersson uttrykker forfatteren interesse for sær-
lig et overordnet tema; ”the advocacy of a noninterventionist Norwegian for-
eign policy, that is, a stout defence of Icelandic independence”.76 Forfatteren
forsøker å fremme både islandsk selvsikkerhet og selvstendighet, samtidig
som hoffkulturen omkring kongen også skal være en arena for islendinger.77 I
Anderssons øyne forsøker Morkinskinna å fremme to forskjellige kongstyper;
den rettferdige og fredelige rex justus representert ved Magnus den gode,
og den ambisiøse, selvsentrerte og krigerske kongen representert ved Harald
Hardråde. ”The narrative effectively pits a self-serving king against a king
who is devoted to peace and the people.”78 Sagaen inneholder en studie av
hva en god konge bør gjøre, hvordan han bør være, og den favoriserer tyde-
lig Magnus; den tilbakeholdne og moderate kongen.79 Ármann Jakobsson er
uenig med Anderssons standpunkt, hvilket kommer tydelig frem i følgende
utdrag:

«It would be unfair to the author of Morkinskinna to presume that he fa-
vors some kings, or a special type of king, at the expense of others. The
author was a complex figure, a moralist and yet an adventurer at heart, a
devout Christian but nevertheless attracted by the glamor and splendor of
this world.»80

På mange måter blir kongene i Anderssons syn to arketyper som kan deles
inn i de ”gode”, eller rex justus, kongene, og de ”onde” kongene. Ármann
forstår kongene i Morkinskinna som både individer og idealer på samme tid,
der ingen av kongene er den perfekte idealkongen, men alle har kvaliteter og
egenskaper som er verdsatt hos en konge. De er alle på sett og vis den samme

76Andersson, Theodore M. «The Unity of Morkinskinna». I: Saga and the Norwegian
Experience: Preprints. 10. Internasjonale Sagakonferanse, Trondheim 3.-9. august 1997
(Trondheim, 1997), s. 1-10, s. 5; Andersson, The Growth of the Medieval Icelandic Sagas,
s. 101.

77Andersson, «The Unity of Morkinskinna», s. 6; Andersson og Gade, Morkinskinna, s.
78-79.

78Andersson, The Growth of the Medieval Icelandic Sagas, s. 100.
79Sst., s. 100-101.
80Jakobsson, «The Individual and the Ideal», s. 85-86.



INTRODUKSJON 17

kongen, men med hver sine individuelle preg, og hver konge sammenliknes
med hverandre for å danne et bilde av hvordan den ideelle kongen bør oppføre
seg.81 Et viktig poeng i Ármanns argument er at Morkinskinna ikke på noen
måte er skrevet som propaganda for eller imot en konge eller en politisk sak,
men sagaen er likevel politisk engasjert. Historiefortelling i middelalderen
hadde en moralsk side der fortiden og nåtiden er flettet sammen, og dermed
blir fortellingene preget av de moralske ideene som kommer til uttrykk.82 Det
betyr ikke at sagaen nødvendigvis taler for en politisk sak.

Flere har tolket fremstillingen av Harald Hardråde som en skurk, en
karakter som blir nærmest utelukkende negativt belyst. Ármann Jakobsson
har sagt seg uenig i dette, og forklarer det med at Harald besitter visse kon-
gelige egenskaper som blir fremmet av Morkinskinna som essensielle for en
ideell konge. Ármann gir en oversikt over fire egenskaper som til sammen
danner en god, rettferdig konge: 1) visdom, 2) heltemot og styrke, 3) måte-
hold og tilbakeholdenhet, og 4) rettferdighet.83 Harald besitter både visdom
og rettferdighet, så mye at Magnus henviser folk til ham for å få råd, men
viser mangler i måtehold og tilbakeholdenhet. Sistnevnte finner vi derimot i
fremstillingen av Magnus den gode. Der Indrebø og Bjarni Aðalbjarnarson
mener Harald er inkonsekvent i sin oppførsel, argumenterer Jakobsson for
at han er en kompleks karakter som kan tolkes både som et individ og en
konge, altså innen rammeverket av å være et ideal. Tolkningen til Ármann
ser for meg ut til å være den mest overbevisende, da ingen av kongene i Mor-
kinskinna blir fremstilt i et utelukkende positivt eller negativt perspektiv.
Selv Magnus den gode, som gjerne brukes som eksempel på den ideelle rex
justus, blir blant annet kritisert av sine følgere for å ha urettmessig straffet
trønderne for en handling begått av Kalv Arnesson, og at han i den sam-
menheng ikke har vist moderasjon. Harald Hardråde, på den annen side, blir
stadig beundret for sin visdom, og han veksler mellom å være tilbakeholden
og spontan i sine reaksjoner. Kombinasjonen av de ulike måtene kongene
handler på, og de personlige egenskaper som portretteres gjennom kongenes
karakterer, danner til sammen et bilde av den idéelle kongen. Dette vil jeg
komme tilbake til i konklusjonskapittelet.

Sett bort fra kongsidealer, inneholder Morkinskinna et overordnet po-
litisk budskap? Ifølge Andersson er budskapet ikke-intervensjon fra den nors-
ke kongen på Island og et forsøk på å fremme Island som et selvstendig land
med en særegen kultur og et eget folk. Samtidig ligger en interesse og nys-
gjerrighet for det norske hoffet og den høviske kulturen til grunn for mange

81Jakobsson, A Sense of Belonging, s. 229-230; Jakobsson, «The Individual and the
Ideal».

82Jakobsson, «The Individual and the Ideal», s. 73-74.
83Sst., s. 74.
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av fortellingene i sagaen. Kombinert med idéen om to kongstyper forsøker
Morkinskinna i Anderssons syn å fremme, om ikke en ideologi, en politisk
idé om et godt samfunn og en god konge. Ármann Jakobsson er på mange
måter enig i dette fokuset, foruten de to kongstypene, men han vektlegger at
det høviske er enda viktigere enn Andersson gjør. Morkinskinna er med på å
skape den islandske identiteten og trekke det islandske frem i lyset som noe
spesielt og særeget, en kultur å være stolt av.

Paralleller kan trekkes til Heimskringla og hvorvidt den islandske høv-
dingen Snorre Sturlason hadde en politisk agenda eller motivasjon for å skrive
verket, da det ble skrevet kort tid etter Morkinskinna. Ármann Jakobsson
mener i denne sammenheng at det er en forskjell i hva Heimskringla og Mor-
kinskinna vektlegger. Snorre var tilhenger av jarl Skule, og fikk dermed pro-
blemer med kongemakten. Heimskringla er mer tolerant ovenfor samkonge-
dømme enn Morkinskinna, som fordømmer stormenn og høvdinger som for-
søker å utfordre kongens posisjon. ”The heavenly king is symbolised by all
earthly kings”, og i kraft av å være Guds representant på jorda skal kongen
oppfylle den plikt han har for folket ved å garantere rettferdighet.84 På noen
måter representerer altså Morkinskinna den nye kongsideologien til kirken
ved å ta kongens parti i konflikter, og ved å legitimere hans posisjon som
gitt av Gud. Det er fortsatt helt sentralt at kongen oppfyller sine plikter,
og Morkinskinna tolker de individuelle kongene ut fra idealet om den gode
kongen som redegjort for ovenfor.

Ifølge Sverre Bagge var nok Snorre påvirket av hvordan det politiske
spillet fungerte på Island, og kan ha overført hans oppfatninger av samfunnet
til fortellingene om de norske kongene. Snorre mangler interesse for territo-
rielle konflikter og militær kunnskap, samtidig som han ikke har interesse av
ideologiske konflikter i Bagges syn.85 Det er lett å anta en ideologisk bak-
tanke med verket når man tar den historiske konteksten i betraktning, men
Bagge mener likevel Heimskringla som helhet var ”relatively unaffected by
ideological bias”.86

Birgit Sawyer har kritisert Sverre Bagge på flere punkter. Hun påpeker
at Heimskringla ikke kan vise nøyaktig hvordan det politiske spillet fungerte
i samtiden, da teksten kun er en beskrivelse av hendelsesforløpet. Videre
mener Sawyer at Snorre ikke kan ha vært upåvirket av konflikten som pågikk
i Norge og hvilke konsekvenser det fikk for Island, fordi han som en mektig
islandsk høvding var en aktiv politiker midt i hendelsesforløpets sentrum.
Hun kritiserer Bagge for å tone ned Heimskringlas ideologiske preg, og mener

84Jakobsson, A Sense of Belonging, s. 243.
85Bagge, Society and Politics, s. 238-239.
86Sst., s. 204.
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Heimskringla fremmer høvdingenes makt over kongens. Sagaen fungerer som
en slags opposisjon til den nye kongsideologien introdusert av kirken.87 I
Sverres svar til Sawyer viser han til at Snorre tar standpunkt til aktuelle
stridsspørsmål, men at det ikke var en ideologisk motivasjon for å skrive
verket. Der Sawyer mener Snorre hadde et ideologisk ærend, mener Bagge at
han skrev ut fra ”en slags grunnleggende felles ideologi”.88 I en tid der ære,
rykte og et ønske om udødelighet er et ideal i samfunnet er det slettes ikke
rart at Snorre har ønsket å bruke både verdifulle midler og tid på å skrive
en slik saga, uten å ha et mål om å bruke teksten som propaganda eller
ideologisk talerør.89

Forholdet mellom Island og Norge rundt 1220 var anstrengt, med han-
delsblokade og voldshandlinger, en ny norsk konge som hadde fattet interesse
for herredømme over Island på ny, og planer om å dra på tokt og plyndre
Island. Ármann Jakobssons tolkning av kongen som ideal og individ samt
vektleggingen av den høviske kulturen er noe jeg vil ta med videre i analysen
av Morkinskinna. Jeg er enig med Sverre Bagge om at man ikke kan snakke
om propaganda i denne perioden, og at fokuset ligger på enkeltaktører og
mindre grupper som er i konflikt med hverandre. Det blir misvisende å anta
en bakenforliggende ideologi, da forfatterens fokus ligger i det hvordan tillit
bygger og lojalitet sikres. Morkinskinna er opptatt av det allmennmenneske-
lige og felles holdninger, ikke politisk ideologisk kamp.

Problemstillinger og oppbygning
Lojalitet som fenomen kan innebære så mangt, avhengig av tid og sted. Det
jeg ønsker å undersøke i denne oppgaven er følgende:

1) Innholdet i fenomenet lojalitet og hvordan tillit bygges
i Morkinskinna
2) Testenes rolle og hvordan det påvirker tillitsbyggingen

For å undersøke dette vil jeg empirisk studere tre sentrale sider ved lojalitet
i detalj; 1) testing av lojalitet, 2) lojalitetskonflikter, og 3) etablering og
vedlikehold av lojalitetsbånd. Kapitlene 2, 3 og 4 er viet til disse temaene og
vil undersøke et utvalg episoder fra Morkinskinna inngående for å finne ut
hva de kan fortelle om hvert enkelt tema.

87Birgit Sawyer. «Samhällsbeskrivningen i Heimskringla». I: (Norsk) Historisk tidsskrift
72 (1993), s. 223–237.

88Sverre Bagge. «Samfunnsbeskrivelsen i Heimskringla: Svar til Birgit Sawyer». I: His-
torisk tidsskrift 73 (1994), s. 205–215, s. 206.

89Sst., s. 209-212.
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Kapittel 1 setter søkelyset mot begrepet ”lojalitet” og hvordan det
er brukt i moderne kontekst i kontrast til i Morkinskinna spesifikt. Jeg un-
dersøker først ulike ord og begreper knyttet til lojalitet ettersom det ikke
eksisterer et nordisk ord for fenomenet i samtiden, og ser derfor på hvordan
relaterte ord som trúnaðr, traust og hollr brukes i sagaen. Videre følger en
problematisering av hvordan tillitsbygging fungerer i førstatlige samfunn, og
deretter rettes blikket mot sosiale bånd som slektskap og vennskap. Dette
vil legge grunnlaget for undersøkelsene i kapitlene 2, 3 og 4, og diskusjoner i
konklusjonskapittelet.

Oppgaven avsluttes med å stille funnene fra den empiriske analysen
opp mot de større overordnede diskusjonene rundt tillitsbygging og lojalitet,
og jeg vil avslutningsvis forsøke å trekke noen endelige konklusjoner med
fokus på temaene overfor.



Kapittel 1

Hva er ”lojalitet”?

Lojalitetsbegrepet er komplisert ettersom det kan innebære så mange ulike
elementer avhengig av tid og rom, og det eksisterer heller ikke en universell
enighet om hva fenomenet inneholder. Kanskje er dette en konsekvens av at
lojalitet gjerne har blitt studert i sammenheng med andre temaer, og sjelden
som et isolert fenomen. Ofte avhenger forståelsen av hva lojalitet er av den
enkelte forskers individuelle, intuitive forståelse av begrepet, og dermed kan
det være vanskelig å vite nøyaktig hva historikere mener når man snakker om
lojalitet.1 Det er likevel en viss enighet om noen grunnleggende elementer som
må være tilstede i et lojalitetsbånd;

«To be loyal requires members in this relationship to promote a common,
higher goal, to remain bound to one another even if one person does not en-
tirely share every postulated value of the other or its manifestations. Loyalty
therefore is a fundamentally reciprocal engagement, but can also form a sig-
nificant impact on third persons.»2

Grunnlaget for lojalitet har altså et fotfeste i et felles mål, og forholdet er
basert på gjensidighet. Det betyr blant annet at man har en plikt til å hjel-
pe hverandre på ulike måter i vanskelige livssituasjoner, og hvilke plikter og
forventninger som medfølger varierer fra bånd til bånd. Pliktene og forvent-
ningene til en konge skiller seg fra, for eksempel, forventninger til en bror
eller naboen. Dette gjelder i relasjoner mellom individer, og i forhold med

1Steven Vanderputten. «Communities of Practice and Emotional Aspects of Loyalty
in Tenth- and Eleventh-Century Monasticism». I: Loyalty in the Middle Ages: Ideal and
Practice of a Cross-Social Value. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. 279–303,
s. 297.

2Coralie Zermatten og Jörg Sonntag. «Loyalty in the Middle Ages: Introductory Re-
marks on a Cross-Social Value». I: Loyalty in the Middle Ages: Ideal and Practice of a
Cross-Social Value. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. xi–xxi, xi, min kursi-
vering.
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mer eller mindre institusjonaliserte grupper. Viktigheten av gjensidighet ut-
trykkes særlig i vennskapsbåndet som Jón Viðar Sigurðsson har argumentert
sterkt for at var det desidert viktigste båndet på Island, og forøvrig Nor-
ge, i perioden 900-13003, og gjensidigheten er den viktigste drivkraften i et
vennskap. Dette vil jeg komme tilbake til.

Ettersom jeg studerer Morkinskinna isolert vil mitt mål være å un-
dersøke hva innholdet i fenomenet lojalitet er spesifikt i denne sagaen og
tidsperioden. I dette kapittelet vil jeg først se på ord og uttrykk som er rela-
tert til lojalitet, slik som trúnaðr og hollr for å se hvor hyppig uttrykkene er
brukt og i hvilken kontekst de nevnes. Deretter vil jeg se nærmere på hvor-
dan tillit bygges i førstatlige samfunn i kontrast til moderne samfunn, for
så å rette blikket mot de viktigste sosiale båndene i Morkinskinna; vennskap
og slektskap. Dette vil danne grunnlag for en større debatt om fenomenet
lojalitet og bygging av tillit i Morkinskinna i konklusjonskapittelet.

1.1 Begreper brukt i Morkinskinna

Det er vanskelig å snakke om lojalitet i middelalderens kontekst uten å trekke
inn samtidens språk og terminologi. I europeisk kontekst har ord som fides,
beneficia, officia, gratia og amicitia blitt brukt for å beskrive ulike sider ved
et lojalt patron-klient bånd, men det eksisterer ingen nøyaktig tilsvarende
ord i det norrøne språket.4 Ordet lojalitet i den moderne betydningen kom
ikke til før på 1700-tallet. Helt fra 1000-tallet, da ordet for første gang ble
nevnt i et episk dikt på gammelfransk, betydde leial både ”loyal” og ”legal”.
Ordet stammer fra det latinske legalis, fra lex, som betyr lov. I middelalderens
Frankrike refererte ordet ”lojal” både til det som var lovlig, og det som var
rettferdig med tanke på verdier tilknyttet lojalitet og sannhet5, men begrepet
ble splittet i to i senere tid.

I Morkinskinna er det ingen ord som kan tolkes som synonymer til be-
grepet lojalitet, men det finnes en rekke relaterte ord slik som trúnaðr (forsik-
ring, troskap, tillit, fortrolighet)6, traust (å få hjelp, tillit)7, hollr (hengiven,

3Se Sigurðsson, Den vennlige vikingen; Sigurðsson, Jón Viðar. Viking Friendship: The
Social Bond in Iceland and Norway, c. 900-1300. Ithaca: Cornell University Press, 2017.

4Sigurðsson, Viking Friendship, s. 36.
5Jean-Claude Schmitt. «Léal Souvenir». I: Loyalty in the Middle Ages: Ideal and Prac-

tice of a Cross-Social Value. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. 49–64.
6Johan Fritzner. Ordbog over Det gamle norske Sprog. Christiania: Feilberg & Land-

mark, 1867, s. 681.
7Sst., s. 678.
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velsinnet, tro mot noen)8 og hollusta (velvilje, hengivenhet)9. Man finner også
antonymene svík (svik, forræderi)10 og lygi (løgn)11. Andre ord som eksem-
pelvis trúfastr og trúskapr blir ikke nevnt i det hele tatt. Det er interessant at
både de positive og de negative termene kun blir brukt i den første halvdelen
av Morkinskinna som omhandler Magnus den gode og Harald Hardråde, med
unntak av to tilfeller.12 La oss nå se på hvordan begrepene blir brukt.

Trúnaðr

Ordet trúnaðr nevnes totalt 9 ganger13 i løpet av sagaen i ulike former, og alle
i bolken omMagnus den gode og Harald Hardråde. Først nevnt i sammenheng
med Kalv Arnesson er trunadar brukt når han sverger sin troskapsed til
Magnus14 og samtidig sverger å aldri ha båret våpen mot hans far, St. Olav.15

Ordbruken kan se ut til å forsøke å legitimere Magnus valg om å stole på
Kalv, og senere også kong Svein, særlig ettersom disse termene ikke blir
brukt senere i sagaen. I tilfellet med Svein blir trunade først nevnt to ganger
når Svein ber Magnus om å få et landområde han kan administrere16, og
like etter, når Svein må sverge troskapsed til Magnus, dukker ordene trunad
og trunadareida opp. I løpet av veldig kort tid blir altså trúnaðr nevnt hele
4 ganger i sammenheng med Svein alene, og kanskje er ordbruken med på
å tilskitne hans karakter senere i sagaen når han bryter sin ed til Magnus
og blir tatt til konge i Danmark. Deretter nevnes trunadarrædr når folk
sier Magnus er ”without spirit” for å menge seg med Kalv.17 Videre blir
trunadareid og trunade igjen brukt i sammenheng med sverging av ed, i
dette tilfellet når dronningen av Kiev ber Einar og 12 menn om å sverge

8Sst., s. 282.
9Sst., s. 282.

10Sst., s. 648.
11Sst., s. 420.
12Hollr blir nevnt én gang i bolken om Sigurd Jorsalfare, i sammenheng med et kvad

om kongen like før han legger ut på ekspedisjon der alle samler seg rundt ham og hyller
ham: ”From everywhere, an accomplished army gathered around the king, loyal to the
valiant one[...]”(Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 314, min kursivering). Det andre
tilfellet der ett av begrepene befinner seg utenfor sagaen om Magnus og Harald er i delen
om Sigurd Slembe hvor lygi nevnes i sammenheng med at Sigurd hevder å være sønn av
Magnus Berrføtt. Haralds venner svarer Sigurd med at de ikke tror på ham, og at hele hans
bevis for tilknytningen til Magnus bør sees som ”treachery and falsehood of the Danes.”
(Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 371, min kursivering).

13C. R. Unger. Morkinskinna. url: http://heimskringla.no/wiki/Morkinskinna.
Sist åpnet: 21.03.2019, Søk er gjort i denne nettutgaven av Morkinskinna.

14Msk. kapittel 1.
15I samme episode blir også begrepet traust brukt, i formen traustz.
16Msk. kapittel 4.
17Msk. kapittel 3.
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troskap til Magnus og samtidig gjør Einar til hans fosterfar.18 Til slutt er det
en siste variant av ordet i sammensetningsordet trunadarmonnum, i denne
sammenheng forstått som tillitsvalgte eller utvalgte menn.19 Nordbrikt sender
en stor mengde gull med noen utvalgte menn nordover til Jaroslav, og disse
blir kalt trunadarmonnum. Begrepet blir ikke brukt før eller siden i sagaen.
Trúnaðr kan altså bety trofast, troskap, dedikasjon, tillit, og kanskje til og
med lojalitet.

Traust

Traustz brukes når Kalv sverger troskapsed til Magnus, og like før nevnes
trauste og trausti i sammenheng med at Magnus ønsker å få støtte til å utvide
sin makt og innflytelse i Norge.20 Traust blir her brukt i betydningen støtte,
og det nevnes totalt 10 ganger. I neste omgang blir formen traustara brukt
når Svein reiser med en hær til Vik sammen med Alfiva. Han sier han ikke
ønsker å kjempe mot Magnus hvis han ikke har en mer pålitelig (traustara)
hær enn han har på det tidspunktet.21 Videre er trausti brukt i betydningen
støtte igjen, der Magnus ønsker å hevne sin far mot danskene, med støtte fra
sine landsmenn.22 I neste omgang brukes trausti i betydningen tillit, da Kalv
prøver å argumentere for hvorfor han ikke bør tvinges til å være med Magnus
til Stiklestad. Han sier Magnus bør stole på sine venner, særlig de som er
dedikerte til ham.23 Syvende gang brukes den samme formen trausti igjen i
betydning støtte, der Svein lover det danske folk sin støtte og hengivenhet
dersom de aksepterer ham som konge.24 Det ser ut til at traust kan ha nok
en betydning, da det brukes om tilflukt eller trygghet når innbyggerne på
Sicilia klarer å rømme og tror de har kommet seg i sikkerhet etter Nordbrikt
og Gyrge har angrepet dem.25 De to siste instansene av traust finnes i bolken
om Harald Hardråde som enekonge. Først i sammenheng med at danskene
gjør narr av Harald ved å lage anker av ost, og sier det ville være gode nok
anker for skipene hans. De spotter ham ved å si at ankerene vil være til heder
for skipene.26 Til slutt brukes traust om noen man kan støtte seg på eller stole
på, når det er snakk om at Harald stolte på et folk som var knyttet til ham

18Msk. kapittel 1.
19Oversatt av Andersson og Gade som ”confidential messengers”, Morkinskinna, s.136
20Msk. kapittel 1.
21Msk. kapittel 2.
22Msk. kapittel 2.
23Msk. kapittel 3.
24Msk. kapittel 4.
25Msk. kapittel 11.
26Msk. kapittel 29.
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via ekteskap.27 Ordet traust har tilsynelatende flere varierende betydninger,
da det kan bety støtte, pålitelighet, tillit, heder, og tilflukt eller trygghet.

Hollr og hollusta

Hollr alene er kun nevnt én gang i hele sagaen der det ble oversatt av An-
dersson og Gade til ”loyal”28, og to ganger i sammensetningsord. Først satt
sammen med ordet venn som skaper ordet hollvinr, i betydning ekte eller
lojal venn. Ordet brukes i kvadet som Arnorr jarleskald dikter om Magnus.
Andersson og Gade har oversatt uttrykket til ”my dear friend”.29 Hollr blir
også slått sammen med ordet drott i drottinhollastr, med liknende betydning
som det forrige ordet; en dedikert eller lojal tilhenger eller mann. Harald be-
søker graven til Ulf Ospaksson Stallare og sier: ”Here lies a man most loyal
and devoted to his lord.”30 Hollr er kanskje det begrepet som kommer nær-
mest det en moderne oppfatning av lojalitet i middelalderen innebærer, altså
en lojal tilhenger som følger sin herre, eller en lojal, nær venn. Ordet brukes
riktignok kun tre ganger i løpet av hele sagaen i denne formen, men loja-
litetsbånd gjennomsyrer fortellingen i sin helhet til tross for at begrepene
mangler.

Den samme sparsommeligheten finnes i bruken av hollusta, en variant
av hollr ; kun to ganger er ordet nevnt, i formen hollostu. Først på kong
Magnus dødsleie, når han gir råd til sine venner. Harald besøker ham og
spør hvor det har blitt av alt gullet han ga Magnus i gave, hvorpå Magnus
svarer at han har gitt det videre til sine menn fordi ”surely the loyalty and
valor of a good man is better than a heap of money”.31 Siste gang hollustu
brukes er i episoden der Harald har forfalsket brev fra kong Sveinn til sine
tilhengere, og Harald snakker om hvordan Einar Tambarskjelve har omtalt
ham; ”It was quite to be expected of him that he would speak so boldly and
with no affection for me.”32

Svík

Ordet svík dukker opp totalt 8 ganger, og suik hele 18 ganger. Alle stedene
suik blir nevnt er i første del om Harald Hardråde og Magnus den gode. Jeg
vil her ta for meg de stedene svik blir nevnt, da det vil ta for mye plass å
studere alle de 26 episodene. I første omgang brukes ordet svikia to ganger

27Msk. kapittel 33.
28Msk. kapittel 61. Se fotnote ovenfor.
29Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 166.
30Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 263.
31Andersson og Gade, Morkinskinna, 182, min kursivering.
32Sst., 208, min kursivering.



26 LOJALITET OG DENS GRENSER I MORKINSKINNA

når Karl og Bjørn prøver å overtale Sveins høvdinger til å inngå vennskap
med Magnus. Kong Svein får høre at det er noen menn som forsøker å frata
ham landet med ”treachery”.33 Videre brukes svik når Yaroslav forklarer at
han er skeptisk til folket til kong Knut og om nordmennene kommer til å
ta imot Magnus og være lojale til ham.34 Svikin brukes når Harald anklager
Svein for å ha brutt sin ed til Magnus.35 Femte og sjette gang finnes ordet
i formene svika og svikia når Torkjel blir (falskt) anklaget for å ha stjålet
deler av skattinntektene til kong Magnus.36 Syvende gang nevnes svikin når
Torstein har hjulpet Odd med å skjule ulovlig handel fra kongen.37 Til slutt
nevnes svikreþi når Sigurd Slembe planlegger å drepe Harald Gille.38

Lygi

Lygi er kun brukt totalt 4 ganger. Først i et kvad av Sigvat skald i formen lyge,
her i direkte betydning å lyve.39 Ordet dukker opp igjen, som lygi, i tåtten om
Halldor når Bard sier til kong Harald at han har snakket usant om Halldor:
”It was also a great lie when you said that he visited whores.”40. Tredje gang
brukes lygr i tåtten om Snegle-Halle, når Tjodolf anklager Halle for å ha
løyet om at han aldri har diktet før.41 Til slutt finner vi lygi i bolken om
Sigurd Slembe, der Haralds venner sier at Sigurds påståstand om at Magnus
Berrføtt er hans far må bli ansett som svik og løgn skapt av danskene.42

Verken svík eller lygi varierer særlig i betydning, spesielt sammenliknet med
de positivt ladde ordene nevnt ovenfor.

Å studere begrepsbruk bidrar til å bygge en idé rundt hvilke hendelser Mor-
kinskinnas forfatter vektlegger som viktige for å illustrere lojalitet og bedra-
geri. Det gir et interessant innblikk i forfatterens syn på tillit og tillitsbrudd,
og det er verdt å merke seg at nesten alle ordene ovenfor nærmest kun brukes
i den første halvdelen av sagaen som omhandler Magnus den gode og Harald
Hardråde. Riktignok vil jeg la begrepene ligge for nå, da det ikke er hovedfo-
kuset for studien. Jeg vil nå se nærmere på hvordan tillit bygges i førstatlige

33Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 93.
34Msk. kapittel 1.
35Msk. kapittel 14.
36Msk. kapittel 15.
37”It may be that you are true to your family with respect to treachery.” (Andersson og

Gade, Morkinskinna, s.260, min kursivering.)
38Msk. kapittel 86.
39Msk. kapittel 3.
40Andersson og Gade, Morkinskinna, 189, min kursivering.
41Msk. kapittel 43.
42Msk. kapittel 86.
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samfunn, og deretter de to viktigste sosiale båndene i samtiden rundt 1220:
vennskap og slektskap.

1.2 Tillitsbygging i førstatlige samfunn

Det moderne konseptet om ”lojalitet” innebærer at aktørene har delte, rasjo-
nelle interesser som er rotfestet i felles leveregler, idealer og verdier. Lojalitet
uttrykkes gjennom handling mot personer, grupper eller institusjoner43, og
det henger i stor grad sammen med tillit. Hva som påvirker måten tillit byg-
ges i et samfunn vil variere fra periode til periode og samfunn til samfunn,
ettersom det er mange ulike faktorer som spiller inn på denne dynamikken.
Sosiolog Anthony Giddens har tatt for seg tillitsbygging i moderne tid og
sammenlikner det med førmoderne samfunn ved å ta høyde for ulike tillits-
og risikomiljøer som preger tiden. Dette vil jeg komme tilbake til. Først og
fremst vil jeg undersøke hva Giddens legger i konseptet tillit.

Giddens mener at tillit er en slags form for tiltro, og han forsøker å gi
en så presis definisjon som mulig av tillitsbegrepet. Først og fremst er tillit
knyttet til en viss kontingens, ikke risiko; når det gjelder tillit til mennesker
omfatter det en antakelse om pålitelighet i form av en persons redelighet,
ære og/eller kjærlighet. Tillit kan defineres som tiltro til en persons redelig-
het eller kjærlighet, eller i andre kontekster kan det bety tillit til abstrakte
prinsipper som fagkunnskap og ekspertise.44 Giddens skriver videre at tillit
”er nemlig bare påkrevd der hvor det er uvitenhet - enten om fagekspertenes
vitensfordringer eller om tankene og intensjonene til de aller nærmeste som
en er avhengig av”.45 Det må med andre ord være en viss grad av uvisshet og
usikkerhet, noe ukjent, som forutsetter et bånd av tillit. Man trenger ikke å
ha tillit til noe eller noen dersom det er en total garanti at vedkommende vil
oppfylle sine forventninger og roller, men ved å ha tillit til en person erkjen-
ner man at man har tiltro til at vedkommende kommer til å oppfylle sine
plikter. Det er likevel en mulighet for at de ikke vil gjøre det, hvilket skaper
en viss uvitenhet.

Giddens forklarer at det er to former for troverdighet; 1) mellom in-
divider som gjennom langt bekjentskap har funnet ut hvilke egenskaper som
gjør den andre pålitelig i sine øyne og 2) til abstrakte systemer. I sistnevnte
tilfelle er det ikke nødvendigvis personer man forholder seg til, men snarere
større institusjoner og konsepter som for eksempel Den norske kirke, regje-

43Zermatten og Sonntag, «Introductory Remarks», s. xi.
44Anthony Giddens. Modernitetens konsekvenser. Overs. av Are Eriksen. Oslo: Pax For-

lax A/S, 1997, s. 31-32.
45Sst., s. 68-69.
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ringen eller store korporasjoner. Man kan treffe individer og grupper som i en
viss forstand er representanter, eller ansvarlige, for de abstrakte systemene,
og disse menneskene kaller Giddens ”adgangsporter”. Det kan for eksempel
være politikere, kongefamilien, prester eller biskoper.46

Videre illustrerer Giddens hvordan ulike tillits- og risikomiljøer former
tillitsbyggingen i førmoderne og moderne kulturer. I førmoderne tid er det lo-
kalsamfunnet som var det viktigste miljøet for individer, et velkjent miljø der
en kunne ivareta de viktigste båndene i sin tid; slektsrelasjoner. Jeg vil gjerne
legge til vennskapsrelasjoner som et avgjørende bånd i tillegg til slekten når
jeg videre tar utgangspunkt i Giddens modell. Slektskap, skriver Giddens,
fungerte som en ”organiserende mekanisme for stabilisering av sosiale bånd
på tvers av tid og rom”, i kontrast til moderne tid der det er viktigere med
nære personlige relasjoner som fungerer stabiliserende, slik som vennskap og
seksuell intimitet.47 I moderne samfunn er abstrakte systemer stabiliserende
i samfunnet, eksempelvis demokratier, politiske ideologier og styresett, lover
og regler, men også hverdagslige ting som for eksempel at man forventer at
flyreiser og bruk av telefoner fungerer som det skal. Man trenger ikke være
en ekspert på flyging for å kunne reise med fly; man har en forventning til at
det simpelthen fungerer, at piloten kan jobben sin. Førmoderne samfunn er
i større grad styrt av religiøse kosmologier som ”fortolker menneskelivet og
naturen som skjebne”, samt tradisjonen som hjelper til med å tolke nåtiden
og fremtiden sammen.48 Risikomiljøene som preger førmoderne tid er hoved-
sakelig naturkatastrofer og sykdommer, menneskelig vold av ulike slag og fare
for å ”falle i religiøs unåde og for ond magisk innflytelse”. Moderne tid er i
liten grad preget av trusselen om slike farer; det er en fare for menneskelig
vold, men faren for store ødeleggelser er blitt større med industrialiseringen
av krigføring. Moderniteten i seg selv kan ses som en trussel. I stedet for
religiøse trusler er moderne tid preget av trusselen om ”personlig menings-
løshet”. Jeg legger til at moderne samfunn også i mye større grad er orientert
rundt verdenssamfunnet som følge av en voldsom globalisering de siste 200
årene, i motsetning til et førmoderne fokus på lokalsamfunnet, og til en viss
grad et blikk mot ”nasjonen” og verden forøvrig gjennom ekspedisjoner og
handelsreiser. Det er med andre ord ulike ting som påvirker tillitsbyggingen i
førmoderne tid kontra moderne, nettopp fordi samfunnene er grunnleggende
forskjellige.

Med dette overordnede rammeverket for tillitsbygging ønsker jeg å
gå videre inn på to spesifikke relasjonsbånd som har stor betydning i Mor-

46Giddens, Modernitetens konsekvenser, s. 65.
47Sst., s. 77.
48Sst., s. 77.



KAPITTEL 1. HVA ER ”LOJALITET”? 29

kinskinna; slektskap og vennskap. For å forstå hvordan lojalitet fungerer i
praksis er det også nødvendig å undersøke relasjoner mellom de ulike aktø-
rene og hvordan det kan påvirke deres valg og handlinger.

1.2.1 Slektskap og ekteskap: ætt, fosterfamilie og ektefelle

Hvordan henger tillit og tiltro sammen med lojalitet? Giddens skriver at tillit
er et mer ubevisst emosjonelt enn kognitivt fenomen, og at et individs følelse
av ontologisk (eller grunnleggende) sikkerhet er klart forankret i stabiliteten
til både de sosiale og materielle miljøene rundt seg.49 En person er altså
avhengig av at menneskene de har rundt seg er pålitelige og stabile, det
vil si ætt og venner i denne konteksten. Lojalitet og gjensidighet er klart
sentrale elementer i alle former for sosiale relasjoner, og det er umulig å
snakke om lojalitet uten å snakke om relasjoner. I Nordens høymiddelalder
er det hovedsakelig to sentrale relasjoner man må ta høyde for dersom man
vil studere lojalitet, henholdsvis slektskapsbånd og vennskapsbånd.

I middelalderforskningen har det vært vanlig å skille mellom vertikale
og horisontale bånd de siste tiårene. Vertikale bånd er relasjoner som går på
tvers av sosiale klasser eller samfunnslag, slik som det klassiske patron-klient
båndet. Det er altså en viss hierarkisk avstand mellom de to deltakerne i
relasjonen. Horisontale bånd er relasjoner mellom likemenn. Man finner både
horisontale og vertikale bånd innen en slekt, og det samme gjelder vennskap.
La oss først se på slektskapsbåndet.

Fram til omtrent 1970-tallet var det vanlig å betrakte ætten som det
sterkeste båndet i det norske og islandske samfunnet i middelalderen.50 Ætt-
skapsbåndet var den viktigste sosiale enheten for individer i middelalderen.
Arne Odd Johnsen har vært talsmann for dette synspunktet, og mente at
middelalderen i Norge var preget av blodige feider, og ætter og landsdeler i
strid med hverandre.51 Individer beveget seg sjelden utenfor rekkevidde av
sin ætt, og det var deres tilnærmet eneste omgangssirkel, i Johnsens syn.52

Ætten var gruppen man hørte til i, og gruppen som beskyttet deg og ga deg
støtte. Den styrte også i stor grad handlingene og valgene til folk. Ætten var
altså ”samfunnets sosiale, juridiske, politiske og religiøse enhet”.53 I Johnsens
tolkning gjorde fremveksten av konge- og kirkemakten at samfunnet gikk fra
en kaotisk, nærmest anarkisk, tilstand til en fredeligere tid med institusjoner

49Sst., s. 70-71.
50Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 19.
51Arne Odd Johnsen. Fra ættesamfunn til statssamfunn. Oslo: H. Aschehoug Co. (W.

Nygaard), 1948, s. 62.
52Sst., s. 68.
53Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 19.
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som regulerte samfunnet og erstattet ætteorganisasjonen.54 Per Sveaas An-
derson deler synet til Johnsen på disse områdene.55 Det har vært et brudd
med tanken om ætten som den sentrale enheten i samfunnet, og i dag be-
traktes vennskapsbåndet som viktigere. Hvorfor møtte dette synet på ætten
så mye motsand?

Ser man på det norrøne språket skilles ætten inn i dem som er beslek-
tet med blod, og andre kunstige forhold som er skapt slik som ekteskap og
medfølgende svigerfamilie, fosterfamilie og adoptivbarn. Slekten krysser også
grensen mellom de levende og de døde; den inkluderer både de man er be-
slektet med, og ens forfedre og formødre. Slektskapsrelasjoner er kompliserte
fordi individet står i sentrum, og ingen vil ha det samme nettverket av lo-
jalitetsforpliktelser. Slektskapssystemet på denne tiden var både bilateralt56

og egosentrert, som gjør at en persons slekt potensielt kan være enorm. Selv
ikke søsken har identiske nettverk selv om relasjoner overlapper hverandre, i
alle fall ikke etter de har inngått ekteskap. Dette nettverket som betrakter
slektskapet bakover og til sidene kaller Lars Ivar Hansen for ”slektskrets”.57

Teorien om ættens sentrale funksjon i samfunnet ble kritisert nettopp fordi
slektskretsene til hvert individ var store, og ingen hadde de samme lojalitets-
forpliktelsene. Ifølge Jón Viðar Sigurðsson hadde ikke ætten og slektskapsre-
lasjoner noen framtredende betydning i det hele tatt58; den gamle idéen om
”ættesamfunnet” har derfor blitt byttet ut med ”høvdingsamfunnet”. Det ville
vært vanskelig å koordinere med hverandre og sørge for stabilitet og fred om
ætten var den eneste ”enheten” i samfunnet. Vennskapsbånd, derimot, sørget
for at en større gruppe hadde forpliktelser til én overordnet aktør, en høvding
eller konge, slik at samarbeid var mulig. Jo færre stridende lojalitetsbånd,
desto lettere å samle folk i en gruppe eller enhet med felles interesser.

Selv om ætten kanskje ikke var den viktigste gruppetilhørigheten for
individet fulgte det med en rekke forpliktelser til de andre medlemmene i
slekten, men kun i situasjoner som krevde det.59 Dette inkluderer blant an-
net å ta hevn på vegne av et slektsmedlem, å feste kvinner til ekteskap og
at sønner overtar gårdsdriften etter sin far. Ekteskap og fosterskap var et
essensielt verktøy for ulike slekter som ble brukt for å danne allianser med

54Johnsen, Fra ættesamfunn til statssamfunn.
55Per Sveaas Andersen. Samlingen av Norge og kristningen av landet 900-1130. Handbok

i Norges historie bind 2. Red. av Mykland mfl. Oslo: Universitetsforlaget, 1977.
56Bilateral avstamning betyr at slektskapsforbindelser regnes gjennom både menn og

kvinners ledd.
57Lars Ivar Hansen. «Slektskap, eiendom og sosiale strategier i nordisk middelalder». I:

Collegium Medievale 7.2 (1994), s. 103–154, s. 108.
58Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 11.
59Sørensen, Fortælling og ære, s. 166.
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hverandre. Svogerskap kunne riktignok opphøre ved skilsmisse, i motsetning
til slektskap.60 Et viktig element i dette er at selv om slekten var en støt-
te for folk så handlet de fortsatt som individer, og ikke kollektivt som en
gruppe.61 Det vises også i sagaene og hvordan aktører tar valg uavhengig av
sin slekt. Oppfatningen har altså tidligere vært at ætten var det viktigste
båndet i middelalderen i Norgen, men et brudd i forskningen har gjort at
vennskapet idag blir ansett som det viktigste. Spørsmålet er, hva innebærer
vennskapsbåndet?

1.2.2 Vennskap og vennskapsbåndets betydning

«The key factor in friendships - regardless of who entered into them - was
loyalty. In a society without institutions that could guarantee support and
security, it was crucial that a bond existed that created loyalty and provided
assistance, and that was friendship.»62

Lojalitet og troskap innad i slekten er viktig å holde ved like for å unngå
uenighet, strid og potensielt vold, og det samme gjelder for vennskapsrela-
sjoner. Særlig viktig var lojalitet fordi det ikke eksisterte en institusjonalisert
voldsutøvende makt som kunne garantere sikkerhet for folket. I dagens sam-
funn blir vennskapet ansett som et nært og intimt bånd mellom to personer
forbeholdt den private sfæren. Det er et tydelig skille mellom offentlig og
privat, og mellom stat og samfunn. Dette skillet eksisterte ikke i høymid-
delalderen og vikingtiden, og vennskapet var av høyeste grad en offentlig
affære.63 At vi idag har denne samfunnsoppfatningen kan ha påvirket tidlige-
re historikere til å betrakte vennskapsrelasjonene som nevnes i sagaene som
liknende private bånd, men idag oppfatter stadig flere historikere nettverket
av vennskap som et essensielt samfunnsstrukturerende element.64

Lars Hermanson beskriver vennskapet som et ”totalt socialt fenomen”
som omfatter fire aspekter; det sosiale, politiske, åndelige og økonomiske as-
pektet. Det sosiale aspektet handler om den sosiale ordenen i samfunnet,
sosial transformasjon og identitet. I det sosiale liv blir elementer som ære og
dyd brukt som sosial kapital. Det politiske aspektet handler om vennskap
som allianser, etablering av vennskap som løsning på konflikter og sikring av
fred, anskaffelse av tillit og sikkerhet og samtidig opprettholdelse av under-
ordningsforhold. Videre handler det økonomiske aspektet om spesielt gaveut-

60Sst., s. 176-177.
61Sst., s. 172.
62Sigurðsson, Viking Friendship, s. 129.
63Lars Hermanson. Bärande band: Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nord-

europa, ca 1000-1200. Falun: Nordic Academic Press, 2009, s. 11, 15.
64Se Sigurðsson, Den vennlige vikingen og Viking Friendship; Hermanson, Bärande

Band.
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bytte og sjenerøsitet, men også ”conspicuous consumption” for å demonstrere
rikdom og makt. Til slutt dreier det åndelige aspektet seg om den sakrale
ordningen og forholdet til Gud og guddommelig kunnskap.65 Jeg vil se litt
nærmere på hva disse aspektene innebærer.

Hele samfunnet var preget av et sterkt prinsipp om gjensidighet; gaver
skulle tilbakebetales med gjengaver, hån med hevn, latter med latter, løgn
med straff. Det skulle være en balanse, uansett om handlingen var godt eller
vondt ment. Jón Viðar Sigurðsson har vært talsmann for at det verikale venn-
skapsbåndet var den viktigste enheten i samfunnet i perioden ca. 900-1300.
I dette båndet skulle en høvding bidra med beskyttelse, gjestebud og gaver
for sine bønder og venner, mot at han fikk bøndenes støtte i konflikter.66

Dersom høvdingen ikke oppfylte disse pliktene kunne bøndene i praksis søke
støtte hos en annen høvding. En høvding måtte opprettholde flyten av gaver
og gjestebud, da en av egenskapene han måtte ha for å få støtte var sjene-
røsitet. Hvis gavegivningen stoppet kunne han risikere å miste støtte. Det
var klare regler for hvem som kunne gi bort bestemte gjenstander i gave og
hvem som skulle motta dem, hvem som kunne ta initiativ til gavegivning og
hvordan prosessen skulle foregå. Det var også betraktet som en stor fornær-
melse å avslå en gave, og dermed ble gaver sjelden avvist. Det resulterte i at
de som mottok gaver og ikke kunne tilbakebetale med gaver av tilsvarende
verdi ble moralsk avhengige av giveren og måtte tilbakebetale i form av sin
støtte og tjeneste.67 ”Plikten til å ta imot var like sterk som plikten til å gi
og gjengjelde”.68

Gavegivning og gjestebud var ritualiserte handlinger som foregikk mel-
lom venner, og mellom slekt og venner,69 som var en viktig del av samfunns-
strukturen. Det var også en arena for potensiell konflikt, ettersom det sosiale
hierarkiet ble gjenspeilet i ritualet. I tilfellet med gjestebud hadde for ek-
sempel arrangøren en mulighet til å utfordre og endre hierarkiet gjennom
bordplassering av sine gjester.70 Det var en offentlig arena der deltakerne
kunne vise seg frem, konkurrere med hverandre, og i verste fall skape bråk og
vold.71 Gjestebud var likevel en viktig begivenhet for å opprettholde venn-

65Hermanson, Bärande band, s. 22.
66Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 21.
67Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 25-28; Sigurðsson, Viking Friendship, s. 18-22.
68Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 27.
69William Ian Miller. «Gift, Sale, Payment, Raid: Case Studies in the Negotiation and

Classification of Exchange in Medieval Iceland». I: Speculum 61.1 (1986), s. 18–50, s. 21.
70Hans Jacob Orning. «Festive Governance: Feasts as Rituals of Power and Integration

in Medieval Norway». I: Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe,
c. 650-1350. Red. av Wojtek Jezierski; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning & Thomas
Småberg. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. 63–75.

71Miller, «Gift, Sale, Payment, Raid».
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skapsbånd, til tross for potensielle spenninger.
Hva hadde bøndene å vinne på vennskap med en høvding, foruten

gjestebud og gaver? Det viktigste, ifølge Jón Viðar Sigurðsson, var vern.
Høvdingene og kongene var avhengige av bøndenes støtte, akkurat som bøn-
dene var avhengige av deres vern. Dersom bøndene havnet i en konflikt kunne
de søke støtte hos sin høvding for å løse den. Høvdingen var nødt til å hjel-
pe tilhengerne sine; dersom han ikke gjorde det signaliserte det til alle hans
venner at de ikke kunne regne med støtte dersom de skulle trenge det, og
dermed var det ingen garanti for at høvdingene fikk støtten de selv trengte.72

Det vertikale båndet mellom høvdinger og bønder kan overføres til
folks forhold til helgener og til Gud. Ved å ofre noe materielt for en helgen,
for eksempel bygge en kirke til ære for en helgen eller donere rikdom til kirken,
sikret man seg støtte i form av mirakler fra helgenen. Hvis helgenen stoppet
å utføre mirakler kunne folket søke støtte hos en annen helgen. Forskjellen er
at i det vertikale båndet mellom høvdinger og tilhengere går gavene nedover
i hierarkiet, fra en høvding til en laverestående venn. Det fungerte motsatt
i religiøse vennskap mellom folket og helgener; der gikk gavene oppover i
hierarkiet.73

Horisontale vennskap mellom høvdinger skiller seg fra det vertikale
båndet. De vertikale båndene var som regel mer stabile, da graden av loja-
litet var større og vennskapene hadde lenger varighet. Vennskap høvdingene
imellom, derimot, var preget av opportunisme.74 Høvdingene brukte venn-
skapet som et verktøy for å ”opprette allianser med hverandre, i forsøk på
å nøytralisere og utkonkurrere motstanderne sine”.75 Vennskapet hadde for
høvdingene en instrumentell side. Dersom en bonde var venn med to høvdin-
ger, som ikke var uvanlig, var hans oppgave å mekle i konflikter mellom dem.
Man kunne ikke støtte én venn i konflikt med en annen venn. I konflikter ble
vennskap gjerne opprettet mellom to konkurrerende høvdinger etter mekling
mellom partene; det var gjerne den fredeligste løsningen.

Kort oppsummert var vennskapsbåndet et nettverk av relasjoner som
sørget for stabilitet og fred, og det fungerte som en erstatning for et samfunn
regulert av formelle institusjoner. Vennskapsbånd ble sikret gjennom et sterkt
gjensidighetsprinsipp, og vennskapet sikret igjen lojalitet, støtte og vern.

72Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 31-32.
73Sst., s. 148.
74Sst., s. 152.
75Sst., s. 42.
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1.2.3 Fra vennskap til lydighet

På grunn av tronfølgeloven av 1163, den nye kongsideologien innført av kir-
ken og de mange konfliktene som tok sted i siste halvdel av 1100-tallet ble
det mulig for kongene å sikre seg større maktinnflytelse. Kongsideologien ble
implementert relativt raskt i denne perioden, og den var sannsynligvis godt
etablert innen 1220. Borgerkrigene førte også til en reduksjon i aristokratiet
hvilket var til fordel for kongen, da mangel på ressurser førte til at de aristo-
kratiske familiene søkte lukrative embeter og veitslegårder hos kongemakten.
Samtidig begynte kongen å innsette syslemenn i landsdeler han tok over for
å sikre seg lokale ledd i styringssystemet.76 På denne måten ble den politiske
makten gradvis sentralisert hos kongen.

For å sikre seg lojaliteten til aristokratiet og knytte dem enda nærme-
re kongemakten brukte kongen både vennskap og troskapseder. Slik fikk de
viktigste aktørene i kongens styringsapparat en dobbel lojalitetsplikt overfor
kongen,77 også etter introduksjonen av kongsideologien. Forskjellen mellom
forholdene før og etter ideologiens implementering var at kongen fortsatte å
stifte og bruke vennskap med de mektigste og viktigste aktørene som en eks-
tra sikring for lojalitet, men sluttet å stifte vennskap med bøndene. Kongen
kunne kreve absolutt lojalitet i form av lydighet og troskap fra sine under-
såtter der hierarkiet var tydelig og kongen hadde en suveren lederstilling i
samfunnet. Det tradisjonelle vennskapet var relativt eller rasjonelt, hvilket
betød at lojalitet var knyttet til gjensidighet.78 Det var en overgang fra en
tosidig til en ensidig relasjon mellom kongen og bøndene, som han tidligere
hadde måttet stifte vennskap med for å få oppslutning og støtte.

Det er likevel viktig å ikke overdrive denne ideologiske overgangen da
det kan lede til en ideologisering av debatten. I realiteten ville det sannsynlig-
vis vært vanskelig for kongen å leve opp til den nye kongsideologien i praksis
i sitt dagligliv. ”Det er imidlertid grunn til å tro at han så adskillig mindre
forbindelse, og dermed motsetning, mellom sitt teoretiske og praktiske stå-
sted enn det vi som historikere gjør.”79 Dessuten var det en viss kontinuitet,
som nevnt ovenfor, i at kongen fortsatte å benytte vennskapsbåndet og gjen-
sidighetsprinsippet blant sine nærmeste og i sitt styringsapparat.

Til slutt vil jeg trekke frem at Morkinskinnas forfatter trolig har hatt
kjennskap til den nye ideologien, ettersom den var implementert innen 1220.
Morkinskinna forteller mangfoldige moralfortellinger om både konger og til-

76Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 76-79.
77Sst., s. 80.
78Sst., s. 81.
79Hans Jacob Orning. «Uforutsigbarhet og nærvær. En analyse av norske kongers makt-

utøvelse i høymiddelalderen». Ph.d.-avh. Universitetet i Oslo, 2004, s. 266.
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hengere som skaper et bilde av hvem den idélle konge og tilhenger er. Samtidig
vektlegges vennskapet veldig sterkt i hele sagaen, som kan hinte til en nos-
talgi og et savn etter det tradisjonelle vennskapsbåndet mellom kongen og
sitt folk, som jo står i kontrast til plikt- og lydighetsbåndet som kan kreve
folkets lojalitet.



Kapittel 2

Testing i Morkinskinna

Som nevnt innledningsvis er episoder der folk tester hverandre mangfoldige
i Morkinskinna, og et særtrekk ved sagaen. Hovedsakelig handler testene om
aktører som utfører en handling eller kommer med en påstand for å under-
søke hvordan den andre parten vil reagere. I dette kapittelet vil jeg empirisk
undersøke et utvalg episoder for å finne ut hva slags typer tester Morkin-
skinna inneholder, og hvilken rolle de spiller for både aktøren og forfatteren
selv. Aktørenes formål med testene kan vise seg å være helt annerledes enn
hva forfatteren selv ønsker å formidle gjennom sin fremstilling. Etter å ha
gått gjennom et større utvalg episoder vil jeg til slutt forsøke å trekke noen
konklusjoner basert på gjentakende tendenser i testene med fokus på hva de
kan fortelle oss om lojalitet og tillit.

Jeg har valgt å dele testene inn i tre hovedkategorier: testing av 1)
lojalitet og pålitelighet, 2) makthierarki og grensesetting, og 3) personlige
ferdigheter og egenskaper. De to sistnevnte kategoriene kan ses som under-
kategorier av lojalitet, ettersom alle episodene i større eller mindre grad om-
handler dette temaet. Grensesetting og testing av hierarkiet viser hvor ulike
aktører står overfor hverandre, og hvem som støtter hvem. Forventninger til
aktørenes roller skinner gjerne gjennom i alle episodene, og det setter krav
til hva en lojal person (ikke) skal gjøre. På samme måte kommer lojalitets-
spørsmålet frem i testing av personlige egenskaper, der konger gjerne testes
for å undersøke om de er verdige sin kongelige stilling, og vanlige mennesker
blir testet i sine ferdigheter for å se om de er lojale til sine konger ved å bruke
sine ressurser for å gagne ham. Mange av episodene omhandler flere av disse
temaene på samme tid, og jeg har valgt å skille testene fra hverandre ut fra
det jeg mener er mest fremtredende i den enkelte test.

Hvordan skal man finne ut av hvem som vil stille opp for deg i vanskelige tider
i et samfunn uten en institusjonalisert og sentralisert statsmakt? Hvordan kan

36
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du vite med sikkerhet at en person er lojal? Det er vanskelig, kanskje umulig,
men et sted å starte er ved å teste personen eller gruppen. Dette gjøres, enten
bevisst eller ubevisst, for å se hvordan den andre vil reagere. På den måten
kan man bekrefte, justere eller avkrefte ens relasjon til en annen aktør.

«Tillit er nemlig bare påkrevd der hvor det er uvitenhet - enten om fageksper-
ters vitensfordringer eller om tankene og intensjonene til de aller nærmeste
som en er avhengig av. Uvitenhet gir imidlertid alltid også rom for skepsis,
eller i det minste forsiktighet.»1

Behovet for sikkerhet er grunnleggende hos mennesket uansett tidsalder, og i
høymiddelalderen er det mange elementer som utgjør en risiko for tilværelsen.
Det er umulig å vite hva en annen person tenker, hvilket kan føre til usikkerhet
og skeptisisme. Testene kan ses som en reaksjon på denne følelsen, en metode
for å undersøke og forsikre seg om at de kan ha tillit til en annen person og
vite at de vil være lojale. Det er et verktøy som kontinuerlig brukes for å
undersøke hvem man kan stole på og finne ut hvor grensene går, hvor aktørens
reaksjon på testen vil bekrefte eller avkrefte forventningene til deres rolle.

Før vi angriper episodene vil jeg stille noen spørsmål som jeg vil un-
dersøke underveis og oppsummere i konklusjonen i slutten av kapittelet. For
det første, er testene ritualiserte? I så fall, på hvilken måte? For det andre,
hvordan skinner forventningene til venner og andre gjennom i testene? Er det
ulike forventninger til ulike roller, for eksempel til en konge, til en mor eller
til en venn? For det tredje, er følgene av å ikke leve opp til forventningene
konsekvente og absolutte, eller kontekstuelle? I så fall, hvorfor er det tilfellet?
Til slutt, hvordan kan vi tolke testene og måten de brukes på i sammenheng
med den historiske konteksten og forfatterens identitet?

2.1 Testing av lojalitet og pålitelighet
Harald Hardrådes forfalskede brev

For å begynne med et konkret og tydelig eksempel på en test vil jeg trekke
frem en episode fra Harald Sigurdssons liv. Han har nettopp fanget to av
danske kong Sveins menn som besitter hans segl. Harald ser det som en unik
mulighet til å teste sine høvdingers lojalitet til seg selv. Han forfalsker brev
fra kong Svein og sender de to danske mennene ut med gaver og brev på
vegne av danskekongen for å undersøke om hans tilhengere vil ta imot venn-
skapsforespørselen. På denne måten kan Harald enkelt få en god oversikt over
hvilke menn som vil akseptere vennskapet til en fremmed konge, og hvem som
vil avstå. Einar Tambarskjelve tar imot pengene og godtar vennskapet, men

1Giddens, Modernitetens konsekvenser, 68-69, min kursivering.
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sier samtidig at dersom Svein kommer til Norge vil han støtte Harald fullt
og helt. Steigar-Tore tar imot pengene, men snakker godt om begge kongene.
Den eneste vi blir fortalt om som avslår vennskapet fullstendig er bonden
Hogne. Like etter Harald har fått rapport om hvordan mennene reagerte på
”Sveins” forespørsel legger han ut på reise for å besøke alle sammen. De som
godtok vennskapet blir straffet med bøter eller drap, mens Hogne blir godt
belønnet med tilbud om å bli høvding. Hogne avslår og sier han heller vil
være fremst blant bøndene, og han etablerer i tillegg et godt og varmt venn-
skap med kongen. I Steigar-Tores tilfelle blir utfallet noe ganske annet. En
av mennene i Haralds følge viser seg å også være en av Tores gode venner,
så han reiser i forkant for å advare Tore mot Haralds vrede. Tore velger å
møte Harald på veien og later som at han kun tok imot pengene fra Svein
så han kunne gi dem til Harald; det er jo bedre at han får den rikdommen
enn at den går tilbake til Svein. Like etter han har overlatt skatten til Harald
stikker han av og redder sitt eget skinn før kongen rekker å finne ut hva han
har gjort.2

Hogne blir beskrevet som en mann som har potensiale til å bli høvding,
og Harald mener han har egenskaper som gjør ham egnet til det. Vi får vite
svært lite om Hogne som person, så hvilke egenskaper er det egentlig snakk
om? Han blir beskrevet som ”very wealthy and accomplished”, og han svarer
følgende til Sveins menn: ”If King Sveinn comes to this country with an
army, no farmer’s son will be harder on him than I will.”3 Det er denne
reaksjonen alene som gjør at Harald vil gjøre ham til høvding. En tilhenger
som takker nei til rikdom til tross for at han kun er en bonde er en meget
verdifull tilhenger; han har viet sin fulle lojalitet til sin herre. Harald vet at
han kan regne med Hognes støtte gjennom tykt og tynt, og han blir nærmest
et symbol på en form for betingelsesløs lojalitet. Hogne er idealtilhengeren, så
lojal at han ikke engang ønsker ære i form av titler og rikdom. Dette fungerer
også som et bilde på kristne verdier som ydmykhet og tilbakeholdenhet som
igjen spiller godt inn i Hognes rolle som ”idealbonden”.4 Men det er ikke
bare Hogne som sier han vil stå imot Svein dersom han kommer til Norge;
Einar sier akkurat det samme, men han godtar vennskapet og pengene likevel.
Hvordan kan det ha seg?

2Msk. kapittel 35.
3Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 208.
4Kråkemannen fra Msk. kapittel 54 har en liknende funksjon som Hogne. Når kong

Olav dreper hesten hans blir han ikke sint, han påpeker simpelthen for kongen hva han
har gjort. Med det viser han noen sider ved lojalitet som er verdsatt; besinnelse overfor sin
venn og/eller konge, ærlighet og fryktløshet. På samme måte som Hogne er Kråkemannen
en idealtype med gode egenskaper, det er ikke en karakter som blir ytterligere eller dypere
utforsket. De har begge den enkle funksjon i fortellingen å være gode eksempler og idealer.
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Einar er en mye mektigere mann enn Hogne, så det at han tar imot
penger fra Svein kan på noen måter anses som grådig og illojalt mot Harald.
Når de to danske mennene rapporterer om Einars reaksjon til Harald blir
han slettes ikke overrasket over at han tok imot pengene og vennskapet.
Harald sier: ”It was quite to be expected of him that he would speak so
boldly and with no affection for me.”5 Med dette peker han trolig på at
Einar sier rett ut at Harald ikke er hans venn, og samtidig aksepterer han
Sveins vennskap som understreker den påstanden. Likevel sier Einar at han,
uavhengig av omstendighetene, aldri vil forræde Harald på noen måte, og på
mange måter er det flere selvmotsigelser i det han sier. Han vil støtte Harald,
men aksepterer en fiendlig konges vennskap. Han anser ikke Harald som en
venn, men vil støtte ham til siste slutt selv om de heller ikke er i slekt.

Einar ser det som sin rett å kunne være venn med flere konger på
samme tid, men problemet er at Harald ikke har den samme oppfatningen.
Historiker Jón Viðar Sigurðsson har argumentert sterkt for at vennskap var
det desidert viktigste sosiale båndet på Island på denne tiden, og hva angår
vennskap med to høvdinger samtidig skriver han:

«Bønder som var venner med to høvdinger samtidig, var en viktig buffer i
konflikter dem imellom. Som venner med begge involverte parter kunne de
ikke støtte den ene parten mot den andre, de kunne ikke støtte én venn i
konflikt mot en annen. Deres oppgave ble derfor å mekle.»6

Kanskje er det frykten for at Einar potensielt kan ende opp med å støtte
noen andre i en konflikt som gjør at Harald føler seg forrådt, til tross for at
man egentlig ikke skal støtte én part mot en annen. Det interessante i dette
tilfellet er derfor at Einar eksplisitt sier at han vil støtte Harald med alt
han har når det kommer til stykket, ikke at han vil forsøke å mekle mellom
dem. Kanskje er Einar unntaket til regelen her, eller kanskje han i en reell
konfliktsituasjon ville forsøkt å mekle mellom Svein og Harald. Mye avhenger
også av hva intensjonen til ”Svein” er, og hvordan de to danske mennene har
formidlet budskapet hans. Er planen hans å angripe Haralds rike eller ikke?
Å forsøke å skaffe støttespillere innen hans kongedømme vil tross alt peke
mot en slik plan. Giddens skriver i sin bok der han sammenlikner fenomenet
tillit i førmoderne og moderne tid at følelsen av ontologisk sikkerhet er helt
avhengig av en fornemmelse av personers og tings pålitelighet. Dette er helt
sentralt for tillitsbegrepet, og det er i mye større grad et ubevisst emosjonelt
fenomen enn et kognitivt.7 At Einar i denne situasjonen aksepterer Sveins
vennskap og ser det som sin rett gjør at hans forhold til Harald blir justert

5Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 208.
6Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 33.
7Giddens, Modernitetens konsekvenser, s. 70-71.
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og endret, og dermed påvirker det kongens ubevisste følelse av sikkerhet. Det
ser ut til at han opplever dette som et brudd på tillit, til tross for at Einar
uttrykker sin støtte til ham, som utløser en reaksjon av moderat sinne.

Historien til Harald og Einar spiller også en viktig rolle i denne epi-
soden, da de aldri har vært på særlig god fot med hverandre. Einar støttet
i utgangspunktet en annen konge, sin fostersønn Magnus, og overgangen til
Harald som enekonge var antakelig en uvelkommen endring. Forholdet mel-
lom dem har vært anstrengt gjennom hele sagaen opp til dette punktet; de
har aldri vært særlig gode venner. Når Harald ikke vet med sikkerhet at
han kan regne med Einars støtte, når han både har støttet en annen konge
tidligere og han er en mektig person, så er hans aksept av Sveins vennskap
urovekkende. I tiden etter denne episoden fortsetter forholdet til Einar og
Harald å bli gradvis mer anspent. Til syvende og sist blir både Einar og hans
sønn drept av Haralds menn.

Steigar-Tore blir slått mye hardere ned på enn Einar, selv om det han
gjorde i utgangspunktet var mindre alvorlig. Dette har igjen sammenheng
med hans forhold til og historie med Harald. Det var han som først ga ham
kongsnavnet da Harald kom til Norge, den eneste som aksepterte ham som
konge.8 Tore skjønner også at han har gjort noe galt og prøver panisk å
komme seg unna, hvilket han klarer ved å spille på kongens godvilje mot
ham. Einar er tross alt på motsatt side av Harald hele veien og har aldri
vært nært knyttet til ham, mens Tore har vært en nær venn; dermed får
Tore en mye strengere reaksjon og vekker en vrede hos kongen.

Haralds tilhengere blir satt i en vanskelig posisjon når de blir tilbudt en
gave fra ”Svein”, da det var ansett å være en stor fornærmelse å avlså en gave
i dette samfunnet. Kombinert med spørsmålet om aksept for å ha flere herrer
blir alle tilhengerne tvunget til å ta et standpunkt om å akseptere gaven
og vennskapet eller vise sin fulle dedikasjon til Harald. Litterært illustrerer
Hogne, Einar og Steigar-Tore hver sin type med hver sine forventninger til
ulike sjikt i samfunnet. Hogne som den urealistiske idealtilhengeren, Einar
som den meget mektige mannen og potensielle trusselen, og Steigar-Tore
som den gode vennen som ikke fyller forventningene som stilles til ham. De
sosiale båndene og forhistorien mellom kongen og de tre mennene påvirker
i stor grad straffen og belønningen de mottar. Forventningene til Steigar-
Tore er åpenbart betraktelig høyere enn til Einar, og dermed får han en mye
strengere straff for en ”mildere” handling fordi han regnes som en god venn
av Harald. At Harald blir så sint og at Tore på samme tid forstår at det
han har gjort er galt og dermed stikker av vektlegger at begge parter i denne
situasjonen vet at Tores handling strider med en felles oppfatning om hvordan

8Msk. kapittel 14.
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en god venn skal handle. Potensielt kan denne fortellingen være ment som et
exempla, en moralfortelling, om hvordan den gode venn og lojale tilhenger
bør handle. Med tanke på ustabiliteten i forfatterens samtid, som diskutert
i introduksjonskapittelet, er det stor sannsynlighet for at det er tilfellet.

Magnus og Harald skjuler sine identiteter

Tidlig i sagaen er det to episoder der konger kler seg ut og skjuler sin identitet
for å en annen aktørs intensjon. I den første av disse er det kong Magnus og
fosterfaren Einar som kler seg ut for å undersøke deres danske følge. De er
i ferd med å kjempe et slag mot venderne og er i mindretall hvilket gjør
danskene nervøse. Magnus blir anbefalt av Einar å kle seg ut og høre på
folket, på denne måten finner han ut at de planlegger å stikke av under
slaget. Med det i tankene legger kongen en plan for hvor han skal plassere
hæren under slaget, og velger et taktisk sted der de ikke kan rømme.9

At Magnus må ta grep for å hindre den danske delen av hæren i å
rømme viser at de ikke er særlig lojale til ham. I Norge er Magnus rettmessig
tronarving, i motsetning til Danmark som han nylig har lagt under seg. Der-
med er det ikke så rart at Magnus blir nødt til å teste denne gruppen; han kan
ikke regne med deres trofasthet uten videre. Likevel kan han forvente en viss
støtte fra danskene ettersom han både er direkte etterkommer av St.Olav og
har arvet Danmark på ærlig vis etter Hardeknut. Episoden illustrerer hvor-
dan forfatteren av Morkinskinna lengter etter de personlige båndene mellom
kongen og hans venner, fordi kongsideologien ikke har godt nok fotfeste blant
folket enda. Hadde det vært den ideologiske tanken Morkinskinna ønsket å
fremme ville danskene ha underlagt seg Magnus, som har fått sin rettmessi-
ge posisjon fra Gud selv. Magnus forsøkte å skaffe støttespillere i Danmark
ved å utveksle gaver etter å ha tatt tronen, men det resulterte likevel ikke i
trofaste følgere.

I den andre episoden er det Harald Sigurdsson som kler seg ut for å
finne ut hvordan hans nevø, kong Magnus, vil ta ham imot. Han later som
han er en av sine egne hirdmenn og drar for å møte Magnus i egen person
og forhøre seg om hvordan han ville tatt imot sin slektning Harald dersom
han skulle besøke ham. Med det får han høre med sine egne ører hvordan
Magnus ordlegger seg, og dermed risikerer han ikke at deler av budskapet
blir forvrengt ved å ha en mellommann. De har en positiv utveksling av ord
seg imellom, og med det får Harald vite akkurat hvor Magnus står før han
avslører sin identitet.10

Som Andersson og Gade påpeker er det ikke mangel på fortellinger om

9Msk. kapittel 5.
10Msk. kapittel 8.
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konger i forkledning. I tillegg til ovennevnte kler Svein seg ut for den norske
hæren, Harold Godwinson kler seg ut når han møter hæren til Harald, og
Harald går under dekknavnet og identiteten Nordbrikt i hele sitt opphold
i Konstantinopel.11 Dette virkemiddelet kan, fra forfatterens side, være en
måte å illustrere kløkt og forsiktighet som verdsatte egenskaper hos en konge.
Som nevnt var Harald Hardråde kjent særlig for sin visdom, hvilket han tar
i bruk ved å kle seg ut og undersøke omstendighetene omhyggelig før han
avslører - eller ikke - hvem han er. Kongene får på denne måten testet hele
situasjonen i forkant av en hendelse, for å få bedre kunnskap om hva som
kan komme til å skje. Utkledning er et godt planlagt verktøy for å sikre sin
egen posisjon, ikke en spontan test som utføres uten videre. Denne formen
for testing passer godt sammen med Giddens idé om ontologisk sikkerhet, og
hvordan usikkerheten setter en stopper for tillit. Ved å kle seg ut kommer
kongene nærmere inn på de menneskene de er usikre på, og har dermed større
sannsynlighet for å finne ut av deres virkelige intensjoner og tanker.

Spenning mellom Nordbrikt, Gyrge og keiser Michael

Videre er det to interessante episoder der tester blir planlagt av keiser Michael
av Konstantinopel og Gyrge. Nordbrikt (Harald Hardråde) har gått i tjeneste
hos keiseren, men Gyrge fatter mistanke om at han kan ha kongelig blod i seg.
Det er ikke vanlig at kongelige går i tjeneste hos andre, så derfor vil Gyrge
at keiseren skal teste ham og følget. Keiseren sender dem ut i slag mot en
hedensk hær for å se om de virkelig er lojale til ham, og samtidig får de testet
hans potensielle ”kongelige” egenskaper i seg. Før slaget sverger Nordbrikt et
løfte til St.Olav om at de vil bygge en kirke til ære for ham dersom de vinner
slaget - og det gjør de, med helgenens støtte. Keiseren nekter dem å bygge
kirken til ære for Olav, og selv etter de har fått lov til å bygge den fjerner han
kolven i kirkeklokka nærmest i protest. Keiseren blir først advart av St.Olav
i en drøm om å gjøre opp for seg, men når han velger å ignorere tegnene blir
han plutselig alvorlig syk. Etter råd fra Nordbrikt gir han tilbake kolven og
må donere tre gaver til kirken. I tillegg må han være lojal til St.Olav resten
av livet ifølge Nordbrikts råd, og forfatteren sier at han oppfylte løftet.12

Fortellingen handler i stor grad om religiøs lojalitet og relasjonen til
helgenkongen Olav. Selv om det i utgangspunktet var keiseren og Gyrge
som planla å teste Harald ender det opp med at keiseren selv blir testet.
Keiserens religiøse forhold til St.Olav er trolig nærmest ikke-eksisterende før
Nordbrikt fremmer sitt ønske om å bygge kirken, og først etter han nekter
dem å gjøre det blir han satt på prøve. Med dette illustrerer forfatteren hvor

11Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 425.
12Msk. kapittel 11.
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mektig St.Olav er, og at å være lojal til ham og vise den støtten gjennom blant
annet verdslige gaver er helt essensielt for å sikre seg beskyttelse fra helgenen.
Å jobbe mot ham kan få alvorlige konsekvenser. Fortellingen fungerer som
et exemplum for god kristen oppførsel, og illustrerer tydelig hvilke følger det
har både å følge St.Olav (ved at Harald vinnet slaget) og å stå imot ham
(keiseren som blir alvorlig syk).

I denne episoden er det tydelig at keiseren og Gyrge, tilsynelatende av
sjalusi, planlegger en test for Harald for å undersøke om han vil oppfylle sine
plikter som han har overfor keiseren i kraft av å være en av hans hærførere.
Samtidig får Harald vist frem sine kongelige egenskaper ved å være sterk og
har en drivkraft som fører ham og hans menn inn i seier. Selvsagt har han
mye å takke St.Olav for, ettersom det var hans støtte som var avgjørende.
Fortellingen endrer plutselig retning når keiseren selv ender med å bli testet.
Forventningene til at folket skal støtte St.Olav og være gode, kristne tro-
ende skinner sterkt igjennom, da de samme kravene stilles til en fremmed,
utenlandsk keiser.

Like etter hendelsen med St.Olavskirken blir Nordbrikt testet av kei-
seren og Gyrge nok en gang. Det går rykter om at Nordbrikt ikke er en trofast
vokter for keiseren, hvilket keiseren fornekter. Gyrge og Nordbrikt har ikke
hatt en særlig god tone mellom seg, og ser derfor sin sjanse til å avsløre
Harald: ”Let’s make a test, lord. Let us assign armed men to test how he
discharges his duties.”13 Uheldig for Gyrge så dreper Harald alle mennene,
og keiseren mener han har gitt ham dårlige råd.14

En sentral forventning en konge har til sine følgere er at de skal rådgi
ham og være ærlige mot ham. Det interessante er at rådføring kan få både
positive og negative utfall for den som gir råd; hvis utfallet av å følge rådene
blir negative gjør det at påliteligheten til rådgiveren svekkes, og sannsynlig-
heten for at deres råd vil bli lyttet til senere minskes. Det motsatte gjelder
dersom utfallet er positivt; da øker posisjonen deres, og rådene blir høyere
verdsatt ved senere anledninger også. Gyrge er et godt eksempel på en ka-
rakter som til stadighet gir råd som får dårlige utfall for keiseren, og gradvis
svekkes keiserens tillit til ham. Mye av grunnen til dette er at Harald er flink
på å manipulere situasjoner til sin fordel, og han har visse personlige egen-
skaper (deriblant det særegne konseptet ”luck”15) som gjør det mulig for ham
å vinne på testene han blir utsatt for.

Harald blir avbildet som overlegen over både Gyrge og keiseren når
han stadig vekk klarer å sno seg unna i testene de utsetter ham for, og det

13Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 145.
14Msk. kapittel 13.
15Bettina Sejbjerg Sommer. «The Norse Concept of Luck». I: Scandinavian Studies 79.3

(2007), s. 275–294.
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går gjerne dårlig for dem heller en Harald når det er Harald som testes.
Til syvende og sist ender Harald opp med å gjøre keiseren blind og drar til
Norge. Forfatteren viser frem de sterke sidene ved Harald som en konge bør
ha; styrke, heltemot og klokskap. Dette bidrar til å danne portrettet av den
idéelle kongen.

2.2 Grensesetting og makthierarki

Mange av testene i Morkinskinna handler om å undersøke ens posisjon i
makthierarkiet, og gjerne sette grenser eller tøye grenser i den sammenheng.
Først vil jeg trekke frem fire episoder som handler om å ta en annens plass,
altså en fysisk plass som viser en symbolsk form for makt. Alle fire handler
om å teste makthierarkiet og å tøye grenser, hvor svaret fra den andre part
blir å sette grenser.

Kalv tar Einars sete ved Magnus side

Den første situasjonen omhandler Einar Tambarskjelve og Kalv Arnesson.
Under et måltid med kong Magnus tar Kalv plassen ved siden av kongen,
som vanligvis tilhører Einar. Dette setet er regnet som det mest prestisje-
fylte setet, og at Kalv våger å sette seg på dette setet er et dristig valg. På
denne måten utfordrer han Einars posisjon som Magnus nærmeste, og etter-
som de begge er fosterfar til Magnus blir situasjonen enda mer anspent. I
utgangspunktet vil det si at de er likestilt i den forstand, men den som får
sitte ved kongens side under måltider har mer makt og ære. Kalv forsøker
her å tøye grensene og se hvor langt han kan gå og hvordan Einar vil reagere
på det han gjør. Einar svarer med å si: ”The old ox should be put in his stall
before the calf”16, og setter seg mellom kongen og Kalv. Ingenting skjer etter
dette.17

Einars uttalelse forteller mye i denne sammenheng. Den gamle oksen er
han selv, og ”gammel” sannsynligvis i den forstand at han ble fosterfar til den
ærverdige kong Magnus i god tid før Kalv ble det. Oksen skal komme foran
kalven på alle fronter. Einar sammenlikner seg med en okse, en fullvoksen
mann med mye ære, og nedgraderer Kalv til en kalv som umulig kan ha
oppnådd det samme i livet og den mengden ære som oksen har.

Rangeringen av seteplasser hadde stor symbolsk betydning i høymid-
delalderen i Norden. Den skulle reflektere og visualisere den sosiale ordenen
og hierarkiet mellom gjestene tilstede. Kvinnene satt i én del av hallen og

16Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 102.
17Msk. kapittel 2.
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mennene i en annen, der rekkefølgen på gjestene samsvarte med statushie-
rarkiet i hver del.18 Å plassere en gjest på feil sted i hallen kunne bli tolket
som en alvorlig fornærmelse, og det kunne brukes som et verktøy av mektige
høvdinger og konger til å justere hierarkiet.19 Dermed ble Kalvs handling en
stor overtredelse mot Einar, en åpenlys måte å utfordre hierarkiet og makt-
balansen mellom de to.

Det at Kalv velger å ikke svare på Einars uttalelse og heller ikke gjør
noe fysisk når han setter seg mellom dem viser også at han aksepterer hvor
han er plassert i hierarkiet i forhold til Einar; eller i alle fall ikke ønsker å
utfordre til en større konflikt. Det er stadig friksjon mellom de to fosterfedrene
underveis i sagaen, og kanskje er dette en måte for Kalv å markere seg på
overfor Einar ved å vise at han ikke er redd for å ta sjanser og tøye grenser,
men likevel ikke vil tøye grensene så langt at det bryter ut i konflikt. På den
måten kan han gjøre seg til en person man ikke ønsker å utfordre og presse
for hardt, fordi han viser at han er villig til å utfordre dersom han blir nødt.

Selve episoden illustrerer en forventning om at den sosiale strukturen
bør opprettholdes, og at avvik fra bordplasseringer kan tolkes som en pro-
vokasjon og potensielt en reell trussel. Dette er en del av måten samfunnet
på denne tiden regulerte seg selv. Gjestebud var både et rituale og en arena
for politikk der det eksisterte både spenninger og konkurranse mellom del-
takerene. Ved første øyekast kan det virke som et ubalansert samfunn der
det konstant er uro, konflikt og konkurranse, men som Hans Jacob Orning
vektlegger kan dette simpelthen være ”a distinctive characteristic of a parti-
cular type of society in which few formal markers operate, and in which the
seemingly endless fighting and haggling over minor issues is a way of regula-
ring social relations.”20 Akkurat det kommer frem i denne episoden. Det er
gnisninger mellom dem, men det eskalerer ikke til konflikt - hvilket er typisk
for de aller fleste testene i Morkinskinna.

Nordbrikt tar Gyrges teltområde

Litt senere i sagaen reiser kong Harald i områder rundt Middelhavet under
dekknavnet Nordbrikt. Han er på toktoppdrag for keiseren sammen med
militærkommandør Gyrge, og Harald og hans følge setter opp teltene sine på
et område Gyrge hadde utpekt til seg og sine menn. Harald blir bedt om å

18Jón Viðar Sigurðsson. «The Wedding at Flugumýri in 1253: Icelandic Feasts between
the Free State Period and Norwegian Hegemony». I: Rituals, Performatives, and Political
Order in Northern Europe, c. 650-1350. Red. av Wojtek Jezierski; Lars Hermanson; Hans
Jacob Orning & Thomas Småberg. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. 209–
235, s. 216-218.

19Sst., s. 220-221.
20Orning, «Festive Governance», s. 177.
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flytte på seg, men han nekter. De blir enige om å trekke lodd om hvem som
skal få beholde teltplassen nå og senere, hvem som skal ro først og ta ære i
andre ting; og med sin kløkt og intelligens klarer Harald å lure Gyrge til å
tro at loddtrekningen gikk i Haralds favør. Til syvende og sist gjør Haralds
ferdigheter og egenskaper at deler av Gyrges følge forlater ham til fordel for
den fremmede kommandøren Nordbrikt, og mange mister troen på Gyrge
som leder.21 Samtidig gjør det at Haralds følgerbase vokser og består av mer
lojale tilhengere. Hans suksess som hærfører gir ham og følget større ære og
makt, som sikrer den vertikale lojaliteten i dette tilfellet.

Gyrge vet ikke at Nordbrikt, den fremmede kommandøren, egentlig er
en konge ved navn Harald. Fra hans ståsted er nok han selv høyere i makt-
og prestisjehierarkiet ved at han har tjent keiseren lengst, og har antakelig
opparbeidet seg mye ære gjennom oppdrag på keiserens vegne over lang tid.
Nordbrikt er kun en tilfeldig mann som har tatt tjeneste hos keiseren. Dermed
blir Haralds handling oppfattet som enda mer dristig, kanskje på grensen til
uhørt, og han utfordrer Gyrges stilling ved å ta plassen han ville ha. Gyrge
forsøker dermed å få overtaket i situasjonen, men klarer det ikke. Grunnet
Haralds personlige egenskaper, særlig hans kløkt og visdom, får Gyrge et
stadig dårligere forhold til keiseren. Harald klarer å lure seg unna testene de
stiller ham overfor, og Gyrges råd får stort sett dårlige utfall for ham selv.
Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.

Harald setter sitt skip på Magnus plass

Det tredje tilfellet handler om kong Harald og kong Magnus, og maktforholdet
mellom dem etter Magnus godtok Harald som konge i Norge. En dag setter
Harald sitt skip på Magnus sin plass, hvilket bryter avtalen deres. Magnus
truer med angrep dersom han ikke flytter seg; Harald gjør som han sier og
flytter skipet. Likevel skylder Harald på at Magnus handlet slik fordi han er
ung og umoden, men den unge kongen kommer med et godt svar:

«This was proof of ancestry, not youthfulness [...] I am able to remember what
I gave you and what I withheld. If this little matter had been subtracted from
my honor, something else would have followed it quickly. I wish to honor fully
the agreement we made and acknowledge everything I gave you, but I also
wish to have from you everything that is my due.»22

Harald svarer med å si at den visere mannen bør gi seg, og forlater Magnus
uten å protestere yttligere.23 Harald forsøker å tøye grensene og se hvordan

21Msk. kapittel 10.
22Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 156.
23Msk. kapittel 14.
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Magnus vil reagere på noe så ”lite” som å ta hans skipsplass, men motreak-
sjonen er klar og tydelig; Magnus må markere sin posisjon overfor onkelen.
Magnus forklarer til og med hvorfor han ikke vil ignorere det og la det gå;
hvis han ikke setter grenser, kan de tøyes gradvis lenger og lenger til strikken
til slutt ryker og han står igjen med en virkelig farlig konkurrent. I avtalen
med Harald er de ikke så langt fra likestilte fordi de styrer hver sine store
områder i Norge, men Magnus skal ha æren av å være den fremste, mest pri-
vilegerte av de to. Det er betingelsen for at Magnus aksepterte Harald som
konge i utgangspunktet.

At Magnus trekker frem ætt og arv som noe av det viktigste her, som
vist i sitatet over, er interessant. Harald er halvbroren til Olav Haraldsson
med felles mor, Åsta Gudbrandsdatter, mens Magnus er sønnen til Olav.
Grunnet Magnus sin tettere tilknytning til St.Olav som hans sønn er hans
posisjon sterkere og mer ærefull enn Haralds, selv om han også er i slekt med
dem begge. I dette tilfellet brukes slekt som et argument for å legitimere
ens posisjon i et makthierarki, spesielt fordi det er snakk om tilknytning
til en helgenkonge. Det er også ganske tydelig at Harald vil teste Magnus
sine personlige egenskaper som leder, for å bekrefte eller avkrefte sin egen
posisjon og spørsmålet om han er mer egnet til å være konge enn Magnus.
Harald forsøker med sine ord å ydmyke Magnus, men til gjengjeld hever
han seg over det og viser egenskaper som forfatteren tydelig mener en konge
bør ha - ærbødighet, selvsikkerhet i sin rolle og evne til å slå ned på slike
bemerkninger på en respektabel måte.

De tre testene til nå har handlet om likemenn. Først fosterfar mot
fosterfar (Kalv og Einar), så hærfører mot hærfører (Gyrge og Nordbrikt),
og til slutt konge mot konge (Harald og Magnus). I alle tilfellene er den
som tester og den som testes på noenlunde samme nivå i hierarkiet, og har
mulighet til å tøye grenser og undersøke deres posisjon uten særlig alvorlige
konsekvenser. Det kan gå galt, men i alle disse tilfellene ender det med at det
ikke eskalerer til større konflikt. Den siste fortellingen jeg vil presentere er
annerledes, da det handler om en høvding som tar skipsplassen til en mann
som er mislikt av samfunnet, og han flytter på høvdingens skip. De er ikke
på samme plass i hierarkiet; det er en viss vertikal avstand mellom dem. I
dette tilfellet ender testen i en større konflikt.

Ingimarr setter sitt skip på Tords plass

Fortellingen handler om Åse-Tord. Familien til enken Åse misliker at hun
har et forhold til Tord fordi hun er av høyere rang enn ham; de anser det
som vanærende. Åse er i slekt med Vidkunn Jonsson, som også er av denne
oppfatningen. Noe av det første vi får vite om Tord som person er at han
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er en god skald, og det er denne ferdigheten som gjør at han klarer å vinne
vennskapet til Vidkunn. En dag setter høvding Ingimar skipet sitt på plassen
til Tord, som reagerer med å flytte skipet. Folk syntes det er upassende av
ham, men han gjør det likevel. En av Ingimars menn reagerer på dette og
stjeler alle teltene til Tord og hans menn, men blir tatt på fersken og fanget.
Ingimar krever at han blir løslatt, og konflikten eskalerer slik at Tord må be
om støtte fra Vidkunn. Konflikten skjerpes yttligere frem til kongen omsider
blandes inn, som er det som skal til for å få Ingimar til å reise vekk. Han
dreper en av kongens menn på vei til Danmark, og kong Øystein viser de
samme egenskapene som Magnus gjorde - ærbødighet og selvsikkerhet - ved
å la saken gå og ikke rettsforfølge Ingimar ytterligere. Med det når konflikten
sin slutt.24

Denne fortellingen har tydelig fokus på plassering i makthierarkiet og
hvilke rammer som er satt for hver gruppe i hierarkiet. Tord er åpenbart
underlegen Ingimar, men han har en bedre, mer legitim rettslig sak mot
høvdingen. Tord flyttet på høvdingens skip, ja, men det er ikke dermed sagt at
den tilfeldige mannen hadde rett til å gå inn og stjele teltene. Å flytte skipet er
ikke en direkte forbrytelse, men heller en dristig måte å tøye grensene på. Tord
mener at han har rett på sin båtplass uavhengig av hvem som har satt skipet
sitt der og det er ikke ulovlig å handle som han gjorde, men han utfordrer
forventningene som er satt til hans posisjon i hierarkiet. Det vises også tydelig
ved at det er flere personer som reagerer negativt og forskrekket på det Tord
gjør. Mannen som stjeler teltene, derimot, begår et direkte lovbrudd, og med
det har Tord en sterkere rettslig sak mot Ingimar. Det er i denne sammenheng
ikke urimelig å ta tyven til fange.

Å ta noens fysiske plass illustrerer og utfordrer makthierarkiet på en veldig
visuell måte. At likemenn utfordrer hverandre ser ut til å være vanlig og
forventet, særlig ettersom det ikke eksalerer til konflikt. Det er en måte å
finne ut hvor en selv står i relasjon til andre. Når det utfordrer noen andre
vertikalt i hierarkiet kan det derimot oppstå problemer. At folk reagerer
så sterkt på at Tord flytter skipet til Ingimar viser en forventning om at
dersom en høvding tar en vanlig manns plass, så skal man ikke utfordre den
avgjørelsen. Det vises også i at det ender i en rettslig og potensielt voldelig
konflikt. I tilfellet til Tord kan det være et forsøk fra Morkinskinnas forfatter
å løfte islendingen frem i lyset som en stolt og fryktløs mann, da forfatteren
gjerne vil vise islendingenes positive sider. Han vil ikke la seg herse med av
en norsk høvding. Det ender også godt for Tord til slutt.

24Msk. kapittel 68.
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Hardeknut tester Magnus

Det å ta en annens fysiske plass er et klart og tydelig eksempel på testing
av makthierarki og grensesetting, men det er langt fra de eneste episodene
som demonstrerer denne typen testing. Det kan også gå ut på at en aktør
kommer med en forespørsel eller handling for å se hvordan den andre part vil
reagere.25 Når Hardeknut ber Magnus tre inn i festhallen før ham når de er i
Danmark tester han Magnus ved å si: ”You should enter before me, sir, and
have precedence in all honor and service”.26 Magnus nekter. Han forklarer
hvorfor; når de er i Danmark bør Hardeknut være førstemann, og i Norge
skal det være Magnus. Hvis de gjør det slik vil ingen bli sjalu eller sinte, fordi
det er stor sjanse for at folket er mest knyttet til sin egen konge. Hardeknut
går med på det, og går inn først. Han tar imot den første drinken fra Alfiva,
som egentlig forsøkte å gi den til Magnus, og med det dør han på stedet.27

Det virker nesten for godt til å være sant at Alfiva, som forsøker å forgifte
Magnus, mislykkes kun på grunn av samtalen mellom Hardeknut og ham
noen minutter i forkant. Men hva skal egentlig denne testen demonstrere?

Hardeknut forsøker å få Magnus til å gå inn før seg og sier at han bør
nyte all ære fremfor ham. Det kan være en måte for ham å se om Magnus vil
ta imot forespørselen; dersom han gjør det viser han med ord og handling at
han ikke anser Hardeknut som sin likeverdige. På mange måter kan det sees
på som et brudd med den livslange eden de sverget til hverandre hvor de lovet
å behandle hverandre som likeverdige brødre.28 Dersom de er likeverdige som
”brødre” og konger bør de behandles på lik linje, og det er noe Magnus også
viser at han forstår. Ved å la Hardeknut gå inn først og være førstemann til
å drikke, spise osv., får han nyte den største æren i sitt eget rike, og Magnus
tilsvarende i sitt. Det er fornuftig av Magnus hvis han ønsker å opprettholde
en likeverdig allianse. Avtalen deres sier at dersom den ene parten dør barnløs
skal den andre overta deres rike, så det er taktisk og fornuftig av Magnus å
handle som han gjorde for å ikke oppmuntre til misnøye og brudd.

Noe som er verdt å merke seg er at hele denne episoden er kuttet fra
Heimskringla. I Heimskringla står det ikke annet enn at Hardeknut dør som
følge av sykdom, og Alfiva forsøker aldri å ta livet av Magnus. Umiddelbart

25Dette ser vi når moren til kong Magnus løslater 12 danske menn som han har tatt til
fange uten å be om tillatelse. Magnus blir først veldig sint, men moren minner ham på
at hun valgte en god far for ham; Olav Haraldsson. Å appellere til St.Olav er et effektivt
virkemiddel i de fleste sammenhenger i sagaen, og denne episoden er ikke et unntak.
Magnus unnskylder seg, og lar moren løslate en viktig dansk høvding i offentligheten som
gave, og de forsones (Msk. kapittel 25).

26Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 111.
27Msk. kapittel 4.
28Msk. kapittel 2.
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etter Hardeknuts død sender Magnus sine menn til Danmark for å minne
dem om eden og hans krav på tronen. Samme sommer reiser han nedover
med en stor hær og blir tatt til konge gjennom valg, og blir tatt varmt og
gledelig imot av det danske folket.29

Det er en ganske stor kontrast mellom måten Morkinskinna behandler
Magnus overtakelse av den danske tronen sammenliknet med Heimskringlas
fremstilling. Det eksisterer ikke et drapsforsøk på Magnus i det hele tatt. I
Morkinskinna er danskene motvillige til å ta imot Magnus som konge og for-
søker å forlate ham under slag, mens i Heimskringla virker de nærmest glade
for at Magnus kommer for å ta den danske tronen. Forskjellen mellom fortel-
lingene speiler forfatterenes intensjoner med fortellingene. I Morkinskinnas
tilfelle virker det som at Magnus blir reddet fra døden fordi han har vært
en ærefull konge og latt Hardeknut nyte ære i sitt eget rike. Episoden er
veldig overdrevet og dramatisk, totalt urealistisk, og er ment for å illustrere
kongens plikter og korrekte oppførsel. Danskenes motstand mot kong Magnus
kan også virke som et bilde på den islandske motstanden mot den norske kon-
gen rundt 1220, da det er et gjentakende element i hele sagaen. Det passer
godt overens med den ikke-intervensjonistiske tolkningen til både Ármann
Jakobsson og Theodore M. Andersson.30

Haralds dristige kommentar til Zoe

Det er nok en test som viser en forespørsel og reaksjon, men denne fortellingen
har en mer humoristisk undertone enn den forrige. Dronning Zoe av Konstan-
tinopel ser hvordan Nordbrikt (Harald) og hans menn oppfører seg, beskrevet
av forfatteren som ”behaving proudly”. Hun går derfor bort til Nordbrikt og
ber om å få en hårlokk av hodet hans, hvorpå han svarer: ”Let’s make it an
even exchange, majesty, and you give me one of your pubic hairs.”31 Folket
som ble vitne til utvekslingen syntes det var en underholdende, men veldig
dristig, kommentar tatt i betraktning hvor høytstående Zoe er sammenliknet
med Nordbrikt, men hun forholder seg for god for ordene hans og går bare
videre.32

Denne testen handler klart om grenser og de små spenningene i forhol-
det mellom Harald og Zoe. Forfatteren skriver på et punkt at ”Many people
became envious of [Nordbrikt], Gyrgir and the empress at first, then others
as well”, og at denne sjalusien fører til at Zoe til slutt anklager Nordbrikt for
to lovbrudd. Først at han hadde beholdt alt gullet som tilhørte keiseren, og

29Hkr. Magnus den godes saga kapittel 18-22.
30Se introduksjonskapittelet.
31Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 133.
32Msk. kapittel 9.
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deretter at han hadde hatt en affære med hennes niese, Maria. ”People who
have been in Constantinople within memory of the Varangians state that
Zoe herself wanted [Nordbrikt]”33, som kan være en potensiell forklaring på
hvorfor Harald og Zoe hele tiden tester hverandres grenser. Det kan være noe
så enkelt som en form for flørting mellom en høytstående keiserinne og en
suksessfull hærfører.

Forholdet mellom Zoe og Harald setter ham i et godt lys. Han må være
en virkelig attraktiv og suksessfull hærfører for at en så høytstående kvinne
skal ha lyst på ham. Hele tiden har hun, keiseren og Gyrge mistanke om at
det må være noe mer med Nordbrikt, annet enn at han bare er en dyktig
militær leder. Morkinskinnas forfatter vektlegger deres mistanke, og klarer på
den måten å vise at Harald har en så kongelig utstråling at han nærmest ikke
klarer å skjule det. Det vises både i beskrivelsen av hans utseende og i hvordan
han bruker sin visdom til å komme seg ut av alle testene Konstantinopel
påfører ham.

Fortellingen kan også tolkes som et litterært virkemiddel i form av
å være et humoristisk innskudd for å gjøre sagaen underholdende. Sagatra-
disjonen bygger på muntlig tradisjon, og i samtiden var det å fortelle gode
historier høyt verdsatt. Å ha noen morsomme innslag underveis i sagaen ville
kanskje gjøre det enda mer underholdende å lytte til fortellingene, og kan ha
gitt større sannsynlighet for at de ville overleve flere generasjoner.

Sigurd Jorsalfares utilregnelighet tester hans tilhengere

Videre er det tre ganske unike episoder som tar sted like etter hverandre,
hvor kong Sigurd Jorsalfare Magnusson er hovedpersonen. Mot slutten av
hans levetid, særlig etter han blir enekonge, blir han gradvis mer utilregnelig
i sin oppførsel, og det er tydelig i de følgende episodene.

I første omgang er Sigurd og hans venner og følge samlet til pinse,
men folket er skeptiske grunnet kongens humør. Han tar frem en vakker bok,
en virkelig skatt, og sier at han ikke lenger verdsetter verken boken eller sin
kone, dronningen. Hans misnøye for disse to tingene vokser gradvis og blir
bare verre, sier han, og kaster boken på bålet og slår dronningen i ansiktet.
Hun gråter mer for kongens lidelse enn sin egen, og plutselig springer Ottar
Birting frem for å redde boken fra flammene. Ottar kommer så med noen
uppfordrede råd til kongen:

«[...] Favor us, good king, put off your moodiness and gladden your friends.
All wish to be joyful in your presence. Accept this counsel. First gladden the
queen, whom you have deeply offended, then all of your other friends.»34

33Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 145.
34Sst., s. 350.
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Kongen blir først sint, og svarer ”Who are you to advice me, a lowly cottager’s
son of no lineage?” før han trekker sverdet mot ham. Ottar står på sin plass,
og kongen styrer unna sverdet i siste liten. I den korte talen kongen holder
like etter forklarer han hvorfor og hvordan han handlet til sine venner og
følgere:

«It takes a long time to test the true nature of men. Here sat my most
distinguished friends, district chieftains, marshals, court officials, and all the
best men in the land. But none was so well disposed toward me as this man,
who will seem of little account to you. It was Óttarr birtingr who was most
devoted to me, for I entered in a rage and wished to ruin my greatest treasure.
He saved me from that with one hand and did not fear death. [...]»35

Ottar blir belønnet med høvdingtittel for sin modighet og ærlighet.36 Det
er veldig eksplisitt og klart at Ottar er langt under kongen i hierarkiet; han
er ikke engang på nivå med høvdingene. Det er utenfor hans plass og rolle
å gi kongen råd eller redde ham fra seg selv på måten han gjorde, og det
sier kongen selv også; det er en oppgave for hans nærmeste venner og mer
høytstående menn. At ingen av de andre tilstede trer inn og reagerer kan
tyde på at de ikke lever opp til de forventningene som stilles til en virkelig
lojal venn og tilhenger, og at det er vanligst å trekke seg unna i frykt når
kongen utagerer. Ottars mot og handling, hans velvalgte ord, er nok til å gi
ham ære og prestisje i form av en høyere tittel. I denne situasjonen er det
ikke garantert at kongen tar ordene hans med godt mot; tvert imot er det
høyst sannsynlig at han risikerer straff og kongens vrede. Ottar ser det som
viktigere enn sin egen trygghet å beskytte kongen mot sine egne handlinger
og kongens sinnsforstyrrelse, mens de andre mennene tilstede trolig er grepet
av frykt og dermed ikke tør å motsi kongen.

Både det å være ærlig og å gi råd er egenskaper som forventes av ens
venner, og dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 4. Det jeg ønsker å trekke
frem i denne episoden er hvordan Ottar tøyer grensene ganske langt med
tanke på hans sosiale status når han våger å være så direkte med kongen.
Det peker kongen på også; det er ikke hans rette plass å gjøre som han
gjorde. Kongen blir på så måte testet for å se hvordan han vil reagere, med
vrede eller tilbakeholdenhet. Ottars vågalhet fører til økt ære og en høyere
plassering i makthierarkiet. Det er også et spørsmål om Ottar er fryktløs og
modig etter simpelthen dumdristig. Slik Morkinskinna ofte fremstiller det
er det utfallet av en situasjon som avgjør om en handling viser en positiv
eller negativ egenskap, og er i så måte ytterst inkonsekvent. Her blir Ottar
fremstilt som fryktløs, men dersom kongen hadde reagert med sinne og vrede
og straffet ham, ville han antakelig blitt stemplet som dumdristig.

35Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 351.
36Msk. kapittel 74.
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På samme tid blir Ottars karakter idealisert til en viss grad i akkurat
denne episoden. Folket rundt kong Sigurd er urolige og usikre på hans opp-
førsel fordi han lenge har vært i en negativ sinnstilstand. Faren for å utløse en
aggressiv eller ukomfortabel reaksjon fra kongen er stor, så sannsynligheten
for at en lavtstående mann har nok mot til å tørre å si imot kongen er relativt
liten. Det at Ottar tør å gjøre det fører til at han blir en slags idealtilhenger
her som også demonstrerer hvilke handlinger som anses som ærefulle.

Like etter denne episoden får kong Sigurd nok et impulsivt innfall
som kan komme til å skade ham selv og andre. Kongen og følget seiler langs
kysten, og på et punkt er mange av mennene ute og svømmer, deriblant den
beste svømmeren ved navn Jon. Kongen ligger på dekk i dårlig humør, og
plutselig hopper han uti vannet. Han svømmer bort til Jon og dukker ham
under vann tre ganger, og det ser ut til å begynne å bli farlig. Einar Skuleson
er vitne til det hele og utbryter: ”It would be a brave deed to help that man
and save the king from a misfortune.”37 Erlend, beskrevet som en stor og
sterk mann, sier at det er vanskelig å kjempe mot kongen, men at livet til
en uskyldig mann står på spill og dermed vil han ta sjansen på å redde ham.
Erlend stuper ut i vannet, svømmer bort til kongen, og dukker ham under
vann tre ganger. Han lar kongen bli under vann ganske lenge. Etter en stund
stopper de opp og svømmer i land. Jon var nær døden, men han overlevde
kongens innfall.38

I det følgende kapittelet får vi høre at Erlend har tilbrakt nettene på
land, et godt stykke unna skipet til kongen. Harald Gille råder ham til å
stikke av fra kongens vrede, men Erlend ønsker ikke å rømme. Kong Sigurd
ber så om å få Erlend brakt til seg, og spør ham hva han tenker om at han
utfordret sin konge. Han svarer at ”it was very much in accord with your
own actions”, og kongen er enig i det. ”You showed both affection for me and
courage.”39 Som belønning får Erlend et sverd og en kappe, og blir verdsatt
høyere av kongen enn tidligere.40 Denne episoden likner veldig på hendelsen
med Ottar der en tilfeldig mann blir den som redder kongen fra seg selv.
Kong Sigurd innser i etterkant at handlingene sine er urimelige og ufortjente,
og at tilhengerne hans har vist stort mot i å tørre å stå imot kongen. Det
krever en høy grad av både lojalitet og standhaftighet for å utføre en slik
handling, derav de gode belønningene fra kongen.

I den tredje episoden ber kong Sigurd om å få servert kjøtt på en fre-
dag, noe som strider med kristne normer. Følget hans er ikke særlig fornøyde
med det, men; ”People were so afraid of him that no one dared to contra-

37Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 352.
38Msk. kapittel 75.
39Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 353.
40Msk. kapittel 76.
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dict him, but everyone was downcast.”41 Den eneste som tør å reise seg og
si imot kongen er Aslak Hane, ”not a man of great lineage, small in stature,
but bold.” Han påminner kongen om løftet han ga til Gud da han var i Jor-
dan, som blant annet innebar at han ikke skulle spise kjøtt på fredager. Han
avslutter med følgende:

«If lesser men did this, severe penalties would be in order. Your retinue is not
as well manned as it should be if there is no one other than an insignificant
man like me to make this point.»42

Kongen blir stille en stund, og til slutt ber han om å få servert skikkelig
mat i stedet. Folk ber Aslak om å rømme for å komme unna kongens vrede,
men han nekter. Han sier det er en god måte å dø på fordi han lykkes med
å hindre kongen i å begå lovbrudd. Aslak blir belønnet med tre gårder, og
igjen sier kongen at det egentlig er hans høvdingers oppgave å hindre kongen
i å gjøre det han gjorde.43

Sitatet av Aslak er interessant fordi han påpeker at kongen ikke er
hevet over loven og bør følge de samme reglene som alle andre. Morkinskin-
nas forfatter er opptatt av kongens rolle som en primus inter pares, og her
kommer det tydelig frem. Kongen må også være enig i dette, i alle fall til en
viss grad, hvis ikke så hadde han ikke latt Aslak snakke slik til seg, og heller
ikke belønnet ham for det.

Til felles for disse tre episodene er fokuset på kongens urimelige opp-
førsel og hans tilhengere som griper inn, risikerer å ofre seg selv, og dermed
redder kongen fra seg selv. De trer virkelig utenfor sine vanlige rammer og
forventninger ved å utfordre kongens handlinger og vilje på en så dramatisk
og offentlig måte. De viser et nivå av mot ulikt noe annet, og en dedikasjon
til sin konge som går utover deres ønske om å beholde livet da alle tre nekter
å stikke av selv om de risikerer å møte kongens vrede. Ifølge Andersson er
episodene ment for å illustrere deres trofaste tjeneste gjennom dedikasjon til
kongens velvære, og hvordan de overvant sin frykt for kongen.44 De fungerer
som idealtyper i hver sin kontekst, og utfører så og si de samme oppgavene;
de hindrer kongen fra å gjøre ufortjent skade på andre mennesker eller å bryte
skikker eller lover, selv om det ikke er forventet fra deres sosiale rolle og sjikt.
Igjen er det spørsmålet om fryktløshet og dumdristighet - de tre episodene
har positive utfall, og dermed anses karakterene som fryktløse og modige.

Episodene presiserer også klare forventninger til kongens hird og høv-
dinger, ved at de ikke lever opp til dem i de tre situasjonene. Kongen viser

41Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 353.
42Sst., s. 354.
43Msk. kapittel 77.
44Andersson, «The Unity of Morkinskinna», s. 6.
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klart at han er skuffet over dem, og belønner de modige mennene slik at alle
kan se hvordan man bør oppføre seg, og hva man burde være villig til å ofre
for sin konge.

Steigar-Tore og Egil Åskelsson dømmes til døden

Neste episode omhandler hovedsakelig grensesetting, men den likner ikke
på noen andre episoder i sagaen. Etter kong Håkon Magnussons død tar
Steigar-Tore, hans fosterfar, og Egil Åskelsson over ledelsen under kong Svein
i Trøndelag. Tore reiser rundt og plyndrer og dreper i store områder der folk
ikke vil underkaste seg deres styre. Kong Magnus Haraldsson får ferten av
hva de holder på med, og med det starter jakten. Det tar en god stund før
Magnus klarer å møte dem ansikt til ansikt, men til slutt treffes de til slag på
en øy. Magnus angriper, og forfatteren skriver at ”Þórir’s men proved to be
worthless, and they fled from him.”45 Tore ber Egil om å rømme for å spare
livet hans, men de ender begge opp i hendene på Magnus og blir dømt til
døden. Tore er først ut, og fordi han var en tung mann ender han opp med
å bli halshugget da han blir hengt. Egil skal henges like etter, og forfatteren
skriver følgende om hans død:

«Everyone grieved that such an excellent man should perish in this way. King
Magnús sat nearby as they were hanged, and he was so angry that none of
his men had the courage to ask for the life of either Þórir or Egill. As Egill
hung there, King Magnús said: ”Your friends were no help to you in your
need.” That suggested to people that the king would have liked to be asked
for Egill’s life.»46

Like etter reiser Magnus til Trøndelag for å forsones med trønderne, og Svein
Haraldsson rømmer til Danmark.47

I denne episoden er det klart at Magnus egentlig ikke ønsker å ta livet
av de to mennene, men posisjonen og situasjonen han er i tvinger ham til
å ta det valget. Tore har støttet kong Håkon, og under hans tid som konge
klarte de å styre hvert sitt område uten store problemer. Når trønderne tar
en ny konge som også dirkete er ledet av Tore byr det på problemer. Magnus
er nødt til å sette grenser og la Tores handlinger få konsekvenser, og det må
demonstreres offentlig. Likevel setter han pris på at det er to ærefulle menn
med beundringsverdige egenskaper, og blir dermed trist for at ingen ber om
å spare livene deres. I denne situasjonen er det Magnus sin eneste utvei, og
han klarer ikke skjule skuffelsen når ingen av deres venner eller hans egne
ber om å spare dem.

45Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 289.
46Sst., s. 291.
47Msk. kapittel 55.
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Ifølge Hans Jacob Orning avhenger kongens praktiske makt av til-
stedeværelse og uforutsigbarhet. Uforutsigbarhet er ikke nødvendigvis et ”uøns-
ket eller uintendert avvik i kongens framtreden, men utgjør en integrert be-
standdel i hans maktutøvelse som er nødvendig for å skape det element av
utrygghet og frykt han er avhengig av dersom han skal oppnå andres under-
ordning.”48 Dette vises i denne episoden, da kongens tilstedeværelse (ved at
han endelig får tak i Tore) og uforutsigbarhet (at han dømmer Egil og Tore
til døden) må tas i bruk for å sette grenser og vise hvem som har makten.
Samtidig er det viktig for forfatteren å trekke frem hvor flotte menn de var
og at det er trist at de måtte lide en slik skjebne.

Testing av dikterferdigheter

Det er flere episoder i sagaen der ens evne til å dikte på stedet blir testet, og
i noen tilfeller kan det få så alvorlige konsekvenser som piskeslag og død. Dis-
se hendelsene handler i stor grad om makt og grenser så vel som personlige
dikterferdigheter. To slike hendelser tar sted mot slutten av sagaen, og den
første handler om Einar Skuleson. Han var en del av følget til kongsbrødre-
ne Sigurd og Øystein Haraldsson, og hadde tidligere blitt belønnet godt av
Øystein for å ha komponert et kvad om St.Olav. Vi blir fortalt at Einar en
dag ikke kommer tidsnok til plassen sin, hvorpå Øystein sier dette når han
endelig ankommer:

«You shall be fined, skald, since you have not taken your seat, even though
you are the king’s poet. We will not be reconciled unless you compose a
stanza before I empty my tankard.»49

Einar lykkes med det, og kongen blir meget fornøyd.50 Det er en metode for
kongen å sette på plass sin skald dersom han ikke følger de forventningene
som er satt til rollen hans. Én av forventningene som kongens personlige skald
er at han skal sitte på sin plass før kongen ankommer, hvilket har med respekt
og samtidens normer å gjøre. Selv om det kanskje kan virke bagatellmessig
for en moderne leser så er det viktig for kongen å markere nøyaktig hvilke
forventninger han har til sine tilhengere, og dersom de overskrider disse er
det nødt til å få en eller annen form for konsekvens. Kongen truer ikke med
en voldsom straff her, men det er nok til å sette Einar på plass.

I samme kapittel er det et annet, mer alvorlig eksempel på spontan-
diktning. Kong Sigurd vil straffe en trubadur kalt Jarlmadr for å spise kjøtt
på fredager med piskeslag, men Øystein syntes det blir for strengt og sier

48Orning, «Uforutsigbarhet og nærvær», s. 8.
49Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 393.
50Msk. kapittel 97.
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ifra. Sigurd svarer at situasjonen er i Øysteins hender; Jarlmadr vil motta
piskeslag helt frem til Øystein klarer å komponere et vers på stedet. Truba-
duren mottar fem slag før kongen er ferdig med verset, men vi får ikke høre
noe mer om utfallet av episoden.

I dette tilfellet er det ikke egentlig Øysteins ferdigheter som testes i ho-
vedsak, men maktforholdet mellom de to kongsbrødrene. Øysteins forespørsel
om å la Jarlmadr slippe unna kunne blitt godtatt av broren og historien kun-
ne ha endt der, men Sigurd velger å stå på sitt og gjennomføre dommen han
har satt. Det kan oppfattes som at han blir overkjørt av sin bror dersom han
aksepterer forespørselen uten å få noe tilbake, og dermed godtar han med en
betingelse om at Øystein må jobbe for å få mannen løslatt. Dette utfallet er
antakelig til det beste for begge kongene, da Sigurd får stå på sitt og beholde
sin dom, men samtidig får Øystein gjennom et forslag mot en liten betaling.

Til slutt vil jeg trekke frem episoden der Harald tester evnene til
Snegle-Halle og Tjodolv. Halle har kommet til Norge fra Island og blir væ-
rende hos Harald en stund. Tjodolv ser ut til å bli sjalu på ham. Kongen
tester først Tjodolvs dikterevner ved å få ham til å lage et kvad om et slags-
verk de er vitne til, og betaler ham med en flott gave når han blir fornøyd
med jobben hans. Litt senere lager Harald en konkurranse der den første
som klarer å lage et godt kvad på stedet vinner en kniv og et belte. Halle
ender opp med å vinne, og Tjodolv blir misfornøyd. Stemningen mellom de
to skaldene blir dårligere og dårligere, særlig når Harald skryter av diktene
til Halle og belønner ham med flotte gaver.51 I neste kapittel konkurrerer
Harald, Tjodolv og en tilfeldig fisker om å lage det beste kvadet. Ved den
anledning gjør Harald narr av Tjodolv for å ikke klare å rime ordentlig. Da
vil ikke Tjodolv dikte lenger.52

Skaldene har ofte høye posisjoner i kongenes hird, og de er gjerne
islendinger også. Som diskutert i introduksjonskapittelet var forfatteren opp-
tatt av historiefortelling, og benyttet seg selv av kilder som kongesagaer og
skaldekvad for å bygge opp om sin troverdighet. Å fortelle gode historier er
særdeles viktig for underholdningens skyld,53 men som vi ser her også som
et verktøy for kongene å spille på og teste sine følgere og likemenn, slik som
Sigurd testet Øystein. Det blir en konkurranse mellom folk, mellom alt fra
bønder til konger, særlig om man har et rykte for å være flink til å dikte. Det
blir en forventning om å leve opp til sitt eget rykte og sine egne ferdigheter,

51Msk. kapittel 43.
52Msk. kapittel 44.
53Et eksempel der diktning blir brukt nærmest utelukkende som underholdning er når

Einar Skulason blir bedt om å dikte et kvad på stedet, men forhandler seg frem til at
kongen og syv hirdmenn må memorere diktet. For hver linje de ikke husker må kongen
betale ham et fat av honning. Einar vinner stort på dette veddemålet (Msk. kapittel 97).
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og det er tydelig at Tjodolv føler seg truet i episodene ovenfor.
Vi har nå sett på testing av lojalitet, grenser og hierarki, men i episo-

dene om dikterferdigheter ser vi også et annet element; testing av personlige
egenskaper og ferdigheter. Jeg vil nå se nærmere på dette temaet.

2.3 Personlige egenskaper og ferdigheter
I Morkinskinna er det mange tester av personlige ferdigheter og egenskaper,
både av vanlige mennesker og av konger. Denne typen tester er ment for å
illustrere hvor mektige kongene er, eller hvor talentfulle eller ressurssterke
noen enkeltmennesker er.54 De fungerer også som en måte å skape et idea-
listisk bilde av konger og tilhengere ved å trekke frem visse egenskaper som
positive og negative.

Sigurd Jorsalfares tilbakeholdenhet

I løpet av Sigurd Magnussons reiser er det totalt fire klare eksempler på tes-
ting av hans kongelige og personlige egenskaper. Kong Baldwin av Jerusalem
er den første til å teste Sigurd. Han får høre at han er på vei til byen, og
legger en masse dyrebare ting langs veien inn til byen for å se om Sigurd og
hans menn vil stoppe opp for å ta dem, eller ri direkte inn. I Baldwins ord:

«[...] we should judge his [Sigurds] distinction and wealth in the following
way: If he rides straight to the city and takes little notice of these prepara-
tions, I will judge that he probably has a good measure of such things in his
own realm. But if he leaves the direct road, I will have a lower estimate of
his kingly honor.»55

Sigurd ber hans menn om å ignorere skattene langs veien og ri direkte inn,
hvor de blir godt tatt imot av Baldwin.56 Keiseren i Konstantinopel følger
opp med å gjøre omtrent det samme; han legger en masse kostbart stoff
langs veien for å teste Sigurd. Denne gangen har Sigurd festet gullhestesko
på hesten sin, og har med vilje fått den ene hesteskoen til å løsne på vei inn
til byen. Igjen ber han mennene sine om å ignorere skattene, og får dem til
å late som at de ikke ser hesteskoen som løsner.57

54En av Magnus den godes tilhengere, Trand, blir særlig fremhevet som en ressurssterk
karakter. Harald virker nærmest sjalu etter Trand holdt et storslagent gjestebud for Mag-
nus, og sender 12 menn utkledd som munker til gården hans for å teste ham. Trand avslører
dem og gir dem bank, men holder gjestebud for lederen av gruppa. Magnus er storfornøyd
med ressurssterkheten hans, mens Harald blir enda mer sint (Msk. kapittel 18).

55Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 321.
56Msk. kapittel 61c.
57Msk. kapittel 61d.



KAPITTEL 2. TESTING I MORKINSKINNA 59

Videre blir Sigurd testet av keiser Kirjalax nok en gang under et opp-
hold hos ham. Det begynner med at keiseren først gir Sigurd en stor mengde
gull og sølv som han deler ut til sine menn umiddelbart, uten å takke for
gaven. Keiseren reagerer på at han ikke sender en takk eller engang kikker
på skatten:

«This king must be immensely rich and powerful since he finds no need to
take an interest in such gifts or to convey words of acknowledgement.»58

Keiseren sender en enda større mengde gull til Sigurd, hvor han gjør nøyaktig
det samme en gang til. Keiseren tolker det som at han enten må være mye
rikere og mektigere enn andre konger, eller så er han ikke så vis som en konge
bør være. Han sender enda mer gull en tredje gang, med to gullringer plassert
på toppen. Sigurd tar de to gullringene for seg selv, takker keiseren for sin
sjenerøsitet og deler resten av gullet blant sine menn. Vi får ikke høre noe
mer om hvordan keiseren reagerer, men de blir i Konstantinopel en stund til
og blir underholdt av keiseren.59

Sigurds oppførsel i disse tre sammenfallende testene kan tolkes ut fra
økonom og sosiolog Thorstein Veblens konsept om ”conspicuous consump-
tion” og ”vicarious consumption”60. Det går ut på at en høytstående herre
som besitter en viss økonomisk rikdom har undersåtter eller tilhengere som
konsumerer på vegne av ham. Det blir en metode for å illustrere for omver-
denen hvilken overflod man besitter; jo flere mennesker som kan leve av din
inntekt, desto rikere må du være.

«As wealth accumulates on his hands, his own unaided effort will not avail to
sufficiently put his opulence in evidence by this method. The aid of friends
and competitors is therefore brought in by resorting to the giving of valuable
presents and expensive feasts and entertainments.»61

Av denne grunn gir Sigurd gavene videre uten å nøle, og med det demonstrerer
han for keiseren og resten av publikumet at han er umåtelig mektig - antakelig
mer enn han faktisk var i realiteten. Kongen demonstrerer sin kongelighet ved
å være tilbakeholden. Han tester hvor langt han kan tøye grensene til keiseren
før han blir nødt til å anerkjenne gavene han blir gitt. Det å motta gaver
uten å anerkjenne dem og tilbakebetale dem på noen måte var vanærende og
uverdig en konge, samtidig som han vil vise for keiseren hva han er verdt.

Så langt har testene rettet mot Sigurd under hans reiser handlet om
hans økonomiske og politiske styrke, men den neste testen er rettet mot hans

58Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 323.
59Msk. kapittel 62.
60Thorstein Veblen. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions.

New York: The Macmillan Company, 1899, kapittel 4.
61Sst., s. 75.
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intelligens og ressurssterkhet. Sigurd skal holde fest for keiseren, og i den
anledning kutter keiserinnen all tilgang på trevirke, hvilket er helt essensielt
for å kunne lage bål og tilberede mat for arrangementet. Han klekker ut en
plan og bruker valnøtter og diverse andre ting å fyre med i stedet, slik at
festen kan fortsette som planlagt. Keiserinnen blir meget imponert over hans
evner, og sier at ingenting kan hindre ham i å oppnå ære.62

Sigurd Magnusson er kanskje den kongen som blir utsatt for flest tes-
ter i Morkinskinna. Han er en rimelig utilregnelig person og det ser ut til å bli
verre jo eldre han blir, som jeg viste i forrige delkapittel. Forfatteren svart-
maler ham likevel ikke, fordi han trekker frem de positive egenskapene han
har slik som ressurssterkhet, intelligens og ærbødighet. Ved å vise de negati-
ve sidene ved hans person blir han flerdimensjonal som litterær karakter, og
unngår dermed utelukkende å bli verken en idealperson eller en skurk.

Brand den gavmilde

Til slutt vil jeg trekke frem episoden om Brand den gavmilde som illustrer
godt både testing av personlige egenskaper, lojalitet og grensesetting på sam-
me tid. Harald har fått høre rykter om at Brand er en så flott og sjenerøs
mann at han er egnet til å være konge over Island, og dette vil han teste.
Kongen ber Tjodolv om å gå til Brand og be om å få kappen hans. Brand
gir den fra seg uten å si et ord, og går tilbake til arbeidet sitt. Harald tolker
det som at han er høy på seg selv, og ber Tjodolv om å gå tilbake og be om
øksa hans. Han kommer tilbake med øksa. Harald er enda ikke overbevist,
og ber om å få skjorta hans. Brand river av det ene ermet på skjorta før han
overrekker den til Tjodolv, og Harald forstår akkurat hva han mente med
det:

«It seems to him that I have only one arm, and that one is made only to
receive and never give. Go now and bring him here.»63

Tjodolv tar med seg Brand tilbake, og han mottar flotte gaver fra Harald.64

I likhet med skaldene har Brand et rykte å leve opp til. Han er kjent
for å være sjenerøs, og det var grunnen til at han ble så populær. Når kon-
gen ber om å få gaver skal man gi ham det, fordi han har den overordnede
posisjonen. Hvis Brand hadde sagt nei kunne han risikert å bli vanæret. Det
samme gjelder for Harald hvis han ikke også betalte Brand tilbake for gavene.
Forventningene og normene rundt gjensidighetsprinsippet er klare og tydeli-
ge i denne episoden, og det kommer til og med til uttrykk i Haralds dialog.

62Msk. kapittel 63.
63Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 220.
64Msk. kapittel 38.
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Brand illustrerer også åpenhet og vennskapelighet overfor Harald i denne si-
tuasjonen, samtidig som han setter en grense for når kongen har trådd for
langt ved å rive av ermet.

Fortellingen er en moralhistorie om den islandske Brands storsinn.
Det kommer særlig tydelig frem når Harald mottar øksa fra Brand, da våpen
vanligvis ble gitt i gave nedover i hierarkiet. Dette impliserer derfor at Harald
står under Brand.65 Her ser vi Morkinskinnas favorisering av de islandske
karakterene som skinner gjennom. Det ser ut til at forfatteren ofte setter
islendingene i et bedre lys enn kongene selv, i alle fall i episoder der begge
er tilstede, men at han favoriserer de norske kongene ellers.

2.4 Tolkning av funnene

I begynnelsen av kapittelet stilte jeg spørsmålet om testene er ritualiserte, og
på hvilken måte de kan være det. For å besvare spørsmålet er det nødvendig
å først undersøke hva som ligger i fenomenet ”ritual”.

I studier av ritualer har en representativ teori dominert feltet i lang
tid. Denne teorien anser ritualer som en formell måte å demonstrere makt,
og gjenspeile og bekrefte hierarkiet på i det offentlige rom gjennom handlin-
ger og symboler. Makten og dens innehaver er allerede definert, ergo er ikke
ritualet et strategisk instrument.66 I nyere tid har synet derimot endret seg i
feltet til et performativt syn på ritualer. Ritualer tolkes i denne teorien som
rasjonelle teknikker eller instrumenter som brukes for å oppnå noe; det er ikke
simpelthen en måte å visualisere ens egen rikdom eller makt på. I et sam-
funn der kongen ikke har monopol på volds- og maktutøvelse blir hierarkiet
og politiske relasjoner stadig justert og regulert gjennom ulike opptredener
både på mikro- og makronivå, og alle aktørene er bundet av både uskrevne
regler, og sosiale og politiske roller. Ritualer blir i denne sammenheng et in-
strument, et verktøy som kan brukes for å oppnå et mål, enten det gjelder å
tøye og endre regler, skape nye roller eller påvirke politikken og den sosiale
dynamikken forøvrig. Å beherske ritualer gir mulighet til å konstruere og
rekonstruere både maktforhold og den politiske diskursen.67

«Political rituals such as the feast enabled communication, created alliances,
and tested power relationships. Thus performative power was indispensable

65Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 25-26.
66Lars Hermanson. «Introduction: Rituals, Performatives, and Political Order in Europe

c. 650-1350». I: Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650-
1350. Red. av Wojtek Jezierski; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning & Thomas Småberg.
Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. 1–40, s. 2-3.

67Sst., s. 2-4.



62 LOJALITET OG DENS GRENSER I MORKINSKINNA

for the creation, transformation, disruption, and occational destruction of
political order.»68

At ritualer kan brukes som verktøy innebærer også at det er stor variasjon i
hvordan det utføres, altså at aktøren velger den formen som er best tilpasset
situasjonen for å oppnå målet sitt. Eksempelvis kan en mektig aktør endre
hierarkiet ved å invitere til gjestebud, for så å rangere gjestene på en slik
måte som strider med en annens oppfatning av hvor de står i forhold til
andre gjester. Som allerede nevnt var bordplassering en symbolsk gjenspeiling
av den sosiale ordenen, og det kunne justeres av verten eller den mektigste
deltakeren. Ettersom det også var, normativt sett, en fornærmelse å avslå
en invitasjon til gjestebud var det også en risiko for gjestene å delta, da de
kunne ende opp med å bli nedgradert - eller oppgradert - i posisjon.69

Den performative teorien om ritualer vektlegger altså at det alltid er
en aktør som gjennomfører ritualet, og at det utføres for et formål - det
kan påvirke og endre den politiske og sosiale strukturen. Det kan være stor
variasjon i selve ritualet og hvordan det brukes av ulike aktører for ulike
formål. Sist men ikke minst kan ritualer tilpasses og endres over tid ved å
balansere tradisjon og innovasjon. Eksempelvis ble såkalte ”fiktive slektskap”
opprettet gjennom brorskap og fosterfamilie, der ens relasjon til en annen
person ble transformert gjennom et rituale. Andre eksempler er ekteskap
som kan påvirke ens status, eller tronarvinger som tas til konge.70

Hvordan kan så ritualer påvirke lojalitet? Som nevnt kan ritualer på-
virke politiske og sosiale relasjoner, og dermed også lojalitet. Hvis det å
teste en annen aktør er et grunnleggende element i høymiddelalderens sosiale
struktur så vil det si at det er en handling som gjentas i ulike variasjoner over
tid. Det er også en form for performativ handling ettersom en test brukes
som et verktøy (enten det er bevisst eller ubevisst) for å justere, endre eller
bekrefte maktrelasjoner, lojalitet og personlige egenskaper. Altså kan man
på så måte si at testing er en performativ rituell handling og en selvsagt del
av Morkinskinnas sosiale og politiske verden.

Hva med forfatterens fremstilling av ritualet? Kan vi stole på kilde-
ne? Philippe Buc mener det er en dimensjon som må trekkes frem, nemlig
den litterære fremstillingen av ritualene i samtidige tekster. Narrativene kan
fremheve eller undergrave hvor ritualistert en handling var, samt skjule eller
trekke frem konflikten eller målet med ritualet, uavhengig av hva som i rea-
liteten skjedde. Av den grunn bør vi ikke ta kildenes fremstilling for gitt.71

68Hermanson, «Introduction», s. 5-6.
69Sst., s. 4.
70Sst., s. 5.
71Philippe Buc. «Ritual and interpretation: the early medieval case». I: Early Medieval
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Allerede underveis i ritualet hadde deltakerne mulighet til å tolke opptrede-
nen, og ettersom ens rykte (og udødelighet) var så sentralt i middelalderen
ville gjenfortellinger om ritualet bli tolket i favør av den ene eller andre part
også i ettertid. ”Thus, if we consider narrative texts, it means that the ri-
tuals we find in them usually come to us conditioned by, and within, an
interpretative strategy.”72

Buc har kritisert Althoffs idé om ”rules-of-the-game”, eller Spielregeln,
altså at det eksisterte et sett uskrevne regler og normer som styrte folks
handlinger og tankegang i middelalderen. Det kunne for eksempel gjelde for-
ventninger og regler for folks oppførsel under et gjestebud, under avlegging
av troskapsed, eller andre ritualer. Ifølge Buc eksisterer det for mange ma-
nipulerte, ødelagte og feilede ritualer i kildene til at vi kan kategorisere dem
som unntak til regelen.73 Leidulf Melve har også stilt spørsmål ved om disse
reglene var så kontrollerte og rigide som det har blitt fremstilt tidligere.74 Av
denne grunn har Buc sådd tvil om symbolske handlinger kunne etablere og
opprettholde orden i middelaldersamfunnet i det hele tatt.

Althoffs svar på Bucs kritikk ligger i tvetydigheten ved ritualer. Han
holder fast ved påstanden om at alle kjente til rettighetene og pliktene i et
føydalt patron-klient bånd, i en fredspakt eller i rollen til en konge, biskop
eller hertug. ”[T]his knowledge existed in people’s minds as a custom.”75 I
vår tid tolker vi tvetydighet som noe negativt; kontrakter uten klare for-
muleringer om plikter og rettigheter er dårlige og upålitelige kontrakter. I
middelaldersamfunnet var ikke det tilfellet, ifølge Althoff, fordi samfunnet
ble godt nok regulert gjennom etablerte slektskap, vennskap og føydale rela-
sjoner. Først når skriftlige traktater kom utover 1100-tallet begynte detaljer
å bli definert, og tvetydigheten i forhold og ritualer minsket.76

Tvetydigheten er det viktigste i ritualet hos Althoff. For eksempel
avlegging av eder bekreftet allerede eksisterende relasjoner på en bindende
måte, slik at det ble klart for alle som var til stede at de som avla eden ønsket
å være en del av relasjonen, og ville oppfylle de forpliktelsene som fulgte med.
Når en tronarving tok del i et ritual for å bli tatt til konge viste han gjennom
en rekke symbolske handlinger at han var villig til å pådra seg de plikter som

Europe 9.2 (2000), s. 183–210, s. 183.
72Sst., s. 186.
73Sst., s. 194.
74Leidulf Melve. «Assembly Politics and the ”Rules-of-the-Game” (ca. 650-1150)». I:

Viator 41.2 (2010), s. 69–90.
75Gerd Althoff. «Symbolic Communication and Medieval Order: Strengths and Weak-

nesses of Ambiguous Signs». I: Rituals, Performatives, and Political Order in Northern
Europe, c. 650-1350. Red. av Wojtek Jezierski; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning &
Thomas Småberg. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 2015, s. 63–75, s. 71.

76Sst., s. 70-71.
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en konge skulle. Det var ikke spesifisert nøyaktig hva det innebar, verken
muntlig eller skriftlig; en felles forståelse blant deltakerne definerte hva disse
pliktene inneholdt. Det eksisterte en kollektiv anerkjennelse av riktig atferd.77

Av den grunn oppstår en tvetydighet; det er ikke spesifisert nøyaktig hvilke
forventninger som følger med en rituell handling. Det som ikke er tvetydig
er selve målet med ritualet, enten det er å sverge troskap eller å bli tatt
til konge. I tillegg ble utførelsen av ritualet diskutert på forhånd, slik at
deltakerne kunne avtale hva resultatet av ritualet skulle bli og hvordan det
skulle utføres. Aktørene konstruerte ritualene etter sine egne behov i ulike
situasjoner, derav variasjonen i ritualer og tvetydigheten i innholdet.78

Testene i Morkinskinna er tvetydige på den måten at utfallet av dem
varierer fra episode til episode. De er i høyeste grad kontekstuelle; de følger
ikke fastlagte normer. De er også ritualiserte fordi testing brukes som et,
både bevisst og ubevisst, instrument for å undersøke lojalitet, hierarki og
egenskaper. Det ligger en forventning i bunn om at man ikke skal ta en
persons pålitelighet for gitt, og kanskje akkurat denne holdningen kan ses som
en del av ”rules-of-the-game”. Forventningen er der fordi dette samfunnet er
basert på en ansikt-til-ansikt kultur der tillit etableres på et personlig plan.
Hvordan kan dette ses i sammenheng med forfatterens intensjoner?

Hvis vi tar Bucs synspunkt kan testene potensielt være en form for
rituale som har blitt oppfunnet av forfatteren, og som ikke var del av det
virkelige liv. Jeg vil trekke frem poenget jeg la frem i innledningskapittelet,
at selv om en forfatter er fantasifull så må innholdet i fortellingen i noen grad
bygge på virkeligheten for at publikummet skal klare å forstå hva som foregår.
Dersom fortellingene er ment som exempla79 er det desto større sannsynlig-
het for at dette stemmer, ettersom moralfortellinger er ment for å påvirke en
persons holdning eller handling.80 Det viktig å poengtere at testene i høyes-
te grad er urealistiske og overdrevne, de er nok ikke representative for det
virkelige liv. Likevel har fortellingene stor utsagnskraft for publikummet.

2.4.1 Oppsummering

Testene er et uttrykk for samtiden rundt 1220. Det er ingen tvil fra forfat-
terens side om at det skal være en kongemakt som styrer, men spørsmålet
er hvordan man skal leve i et slikt samfunn. Årene 1217-1223 var turbulente

77Althoff, «Symbolic Communication», s. 69.
78Sst., s. 63-66.
79Trolig er mange av testene ment for å være exempla fordi hendelsen enten er totalt

usannsynlig, overnaturlig, eller den inneholder idealkarakterer som ikke har andre funk-
sjoner i sagaen forøvrig som for eksempel Brand den gavmilde eller Kråkemannen.

80Kjus mfl., «Autoritet og eksempel».
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og urolige, der den nye kongsideologien allerede hadde fått fotfeste, og venn-
skapsbåndet ble gradvis supplert med et plikt- og lydighetsbånd som ikke
var basert på personlige relasjoner. Når kongen kan legitimere sin posisjon
og makt gjennom Gud har ikke lenger folket den påvirkningskraft de tidli-
gere hadde, ved at de kunne søke støtte hos en annen høvding eller konge
dersom kongen ikke oppfylte sine plikter. Testenes kontekstuelle preg viser
usikkerheten i hvordan tillit skal etableres nå som den nye institusjonen og
ideologien begynner å overta det tradisjonelle vennskapsbåndet. Testene kan
i den forstand være uttrykk for at man ikke kan ta tillit og lojalitet for gitt
i samtiden.

Selv om testene er kontekstuelle, er det noen vage mønstre som går
igjen hvis man betrakter det overordnede synet på aktørene fremstilt av den
implisitte forfatteren, og ikke nødvendigvis selve utfallet av testene. For-
fatteren favoriserer de norske kongene og legitimerer deres posisjon gjennom
testene. Harald Hardråde er i sin fulle rett til å straffe de vennene som godtar
Sveins vennskap, Nordbrikt er overlegen både Gyrge og keiseren, og Harde-
knut får som fortjent for å teste Magnus. Selv ikke Sigurd Jorsalfare blir
kritisert for sin utilregnelige oppførsel; det er heller synd på ham, og en mu-
lighet for forfatteren til å trekke frem de gode tilhengerne og hvordan de
handler. Unntaket er Sigurd Slembe som ikke blir legitimert på samme måte
som de andre kongene i sagaen. St.Olav blir også utelukkende fremstilt i et
positivt lys sammen med Gud selv.

Forfatteren skriver i altså i favør av de norske kongene, men samtidig
uttrykker han en nostalgi mot det tradisjonelle samfunnet basert på person-
lige bånd. Hele konseptet om tester viser en lengsel etter det gamle sam-
funnet upåvirket av kirkens kongsideologi, konflikt og ”borkerkrig”, basert på
tillitsbygging gjennom ansikt-til-ansikt interaksjon og personlige bånd. Mor-
kinskinnas forfatter kan sies å vise en anti-institusjonaliseringsholdning ved
å legge så sterk vekt på individers handlinger og påvirkningskraft, selv de
som ikke har en kongelig posisjon. Mange av karakterene som både tester og
testes er hirdmenn eller bønder som spiller en like viktig rolle i testene som
kongene selv. På denne måten viser de gjensidighetsprinsippet som var så
viktig for vennskapsbåndet i Norge og på Island, som var i ferd med å fases
ut i perioden rundt 1220.

Gjennom testing og undersøkelse av en annen aktørs lojalitet får man
bekreftet, avkreftet eller justert sine oppfatninger om den andre, slik at man
ikke trenger å leve i usikkerhet. Kanskje er det bedre for psyken å være klar
over at du ikke kan stole på noen, heller enn å leve i uvitenhet, slik at ens
følelse av ontologisk sikkerhet blir bekreftet. Formålet med de mange testene
i Morkinskinna er å finne ut av hvem du kan forholde deg til, hvem som
fortjener din tillit, og hvem som er oppriktige. Det holder ikke nødvendigvis
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å undersøke en annens lojalitet; det er også hensiktsmessig å teste hvor gren-
sene deres går og hvor man står i makthierarkiet. På den måten skaffer man
seg en idé om hvordan man bør oppføre seg rundt den andre aktøren for å
opprettholde et lojalt bånd eller eventuelt forhindre en konflikt. På samme
måte testes personlige egenskaper og ferdigheter; ved å lære en person å kjen-
ne blir det lettere å forutse hvordan de vil handle i fremtiden. Testene kan
være uttrykk for at man ikke kan ta tillit og lojalitet for gitt i samtiden. Selv
tilsynelatende solide vennskap er ikke beskyttet fra et lojalitetsskifte eller en
plutselig politisk eller samfunnsmessig endring. Heller ikke nære slektsforbin-
delser er en god nok begrunnelse for trofasthet. Usikkerheten fører til at folk
må ta forholdsregler og teste situasjonen før de velger å handle.



Kapittel 3

Lojalitetskonflikter i
Morkinskinna

I dette kapittelet settes søkelyset mot ulike typer konfliker som fremstilles
i Morkinskinna, som på en eller annen måte justerer eller utfordrer et loja-
litetsbånd. Jeg vil forsøke å finne ut av hvilke forventninger som ligger til
grunn i konfliktene, hvordan det påvirker de sosiale båndene mellom aktø-
rene, og hvilke situasjoner som eventuelt kan justere disse relasjonene. Det
første delkapittelet omhandler temaene bedrageri, svik og hevn. Sidebytte er
også en form for svik, men jeg har valgt å separere temaet i et eget delka-
pittel deretter. Grunnen til dette er at det er relativt få situasjoner som får
personer til å bytte side, og fordi det er et så alvorlig svik vil jeg undersøke
sidebytte i detalj. Videre rettes fokuset mot herjing og tokt, spesifikt begått
av konger mot sine egne tilhengere, og avslutningsvis vil jeg se på episoder
der aktører blir tvunget til å ta vanskelige valg.

Kategoriene er på ingen måte fastlåste og mange episoder beveger seg
over flere temaer. Hensikten med inndelingen er å se på flere sentrale sider
ved hva et illojalt forhold eller en illojal handling innebærer basert på gjenta-
kende elementer og hvordan de er fremstilt i ulike steder i sagaen. Episodene
plasseres under de tematiske overskriftene jeg mener er mest fremtredende i
den enkelte fortelling.

3.1 Bedrageri, svik og hevn

Brudd på lojalitet presenteres på forskjellige måter i sagaen, og en av de
tydeligste måtene er gjennom former for bedrageri og svik som gjerne følges
opp med hevn. Svikene kan ha ulike økonomiske, politiske eller sosiale motiver
eller motivasjoner, men til felles har de at de påvirker relasjoner mellom

67
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mennesker. La oss først se på episoder der folk har forsøkt å lure til seg deler
av kongens rettmessige rikdom.

Frarøving av kongens rikdom

En type svik som blir omtalt i Morkinskinna ved mange anledninger er epi-
soder hvor noen har lurt til seg deler av kongens rikdom på løgnaktig vis.
Fortellingen om Ulf den rike er et godt eksempel. Etter at kong Harald Si-
gurdsson har herjet og brent ned mange gårder i Oppland reiser han rundt
mellom ulike gårder på gjestebud, og blir invitert til Ulfs gård etter råd fra
hans kone. Harald ankommer, og under festen forteller kongen en historie
om trellen Almstein som samlet inn skatt på vegne av kongen, men tok store
deler av den selv. Trellen ble stadig rikere, og brant til slutt ned huset til
kongen som måtte rømme til Sverige. Kongen dro tilbake, og Almstein ble
straffet og nedgradert til trell nok en gang. Fortellingen bruker Harald som
en måte å undergrave Ulfs posisjon på, for det viser seg at Almstein er hans
bestefar og at han har fulgt i hans spor ved å bedra kongen på samme måte.
På stedet gjør Harald ham til trell igjen, akkurat slik Almstein opplevde. Ulfs
kone og familie trygler kongen om tilgivelse og ber om å ikke bli vanæret på
denne måten. Harald viser nåde, og lar Ulf beholde én av 15 gårder, og lar
være å gjøre ham til trell likevel.1

Denne episoden illustrerer hvordan menn som i utgangspunktet skal
ære og utføre arbeid på vegne av kongen kan utnytte sin posisjon og tjene
seg rik på det, men at det sannsynligvis vil bli avslørt til slutt. Fortellingen
fungerer som et exemplum på hvordan det er galt å beholde deler av kongens
rikdom, og det vil straffe seg. Harald med sitt tilnavn Hardråde er kjent for
sin strenge fremtoning, men i akkurat denne episoden viser han nåde, til en
viss grad, selv etter sviket til Ulf. En lojal tilhenger skal være ærlig og redelig
i skatteinnkrevingen og sørge for at alle pengene går til kongen.2 Harald er
kjent for sitt temperament og mangel på toleranse og selvbeherskelse (hvilket
mang en gang har gitt ham problemer),3 og kanskje innser han at straffen
han ga var for voldsom og dermed ombestemmer seg og lar Ulf beholde én

1Msk. kapittel 37.
2Den rake motsetningen til en skatteunndrager som Ulf er Torkjel, hvis karakter i sagaen

nærmest utelukkende eksisterer for å vise et ideal av en lojal tilhenger. Torkjel har blitt
anklaget for å ikke ha betalt all skatten sin til kong Magnus Olavsson, så kongen drar
til gården hans der han blir tatt imot med stor gjestfrihet. Kongen dreper en av geitene
hans, og uventet renner mange sølvmynter ut av dyret. Det viser seg at Torkjel har skjult
skatten fra Alfiva hele tiden, slik at den rettmessige kongen, som han er lojal til, skulle få
skatten. (Msk. kapittel 15.) Magnus belønner ham godt for denne handlingen, og det er et
tydelig bilde på hva en virkelig lojal tilhenger kunne ha gjort, i kontrast til Ulf.

3Jakobsson, «The Individual and the Ideal».
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gård. Straffen er riktig nok ikke mild, men Harald er nødt til å sette Ulf på
plass når han har brutt tilliten og forpliktelsene sine til ham på denne måten.

Fortellingen om Almstein blir også brukt av Harald som et exemplum i
selve fortellingen, som vektlegger viktigheten av fenomenet i perioden rundt
1220. Moralfortellinger var en effektiv måte å påvirke folks holdninger og
handlinger, og Haralds bruk er et godt eksempel på en offentlig situasjon
der fortelling brukes som et verktøy for å manipulere situasjonen. Å være en
god forteller er en egenskap som er verdsatt hos en konge, og Harald evner å
bruke det til sin fordel i denne situasjonen.

I den følgende episoden er det nok en person som har lurt til seg deler
av kongens skatt, men her er det hakket mer alvorlig ettersom det sosiale
båndet som påvirkes er mellom en nevø, som også er konge, og en inngiftet
onkel, altså en slektning. Hendelsen tar sted når kong Sigurd Magnusson
anklager Sigurd Ranesson for å ha tatt deler av kongens skatt. Før anklagen
sendte kongen avgårde Ivar av Fljodar på oppdrag, og samme kveld tok
han Ivars kone Sigrid til sengs (som teknisk sett er kong Sigurds inngiftede
tante). Dette gjør Ranesson, broren til Sigrid, rasende, og han sier rett ut at
kongen ikke fortjener å bli ansett som ærefull.4 Kongen svarer med å kalle
Ranesson en tyv og avslører hans svik mot kongen ved å ha tatt deler av
skattinntektene selv.5 Sigurd blir nødt til å reise avgårde for å unnslippe
kongens vrede, og ender med å søke støtte hos kongens bror, kong Øystein
Magnusson. Konflikten eskalerer gradvis i en forvirrende rettslig forfølgelse,
der Øystein til slutt overtar hele saken for Ranesson. Det ender med å bli en
slags maktdemonstrasjon mellom kongene. Øystein klarer å få henlagt saken
ved å bruke sin gode kjennskap til lovverket, men Ranesson ender likevel
opp med å krype til korset og trygle kong Sigurd om nåde. Det gjør Øystein
rasende fordi Ranesson undergraver Øystein med denne handlingen, selv etter
all den støtten han har gitt. Ranesson sier han kanskje ga for mye hjelp i
konflikten. Det hele ender med at Ranesson får alt gullet han skulle betale i

4Ifølge Andersson & Gade (Morkinskinna, s. 81) er forfatteren av Morkinskinna opptatt
av at incestliknende forhold er særdeles umoralsk, og det illustreres i denne episoden.
Eksempler på andre episoder er når Ivars bror tar kvinnen som Ivar ville gifte seg med til
kone så er det uaktuelt for ham å forsøke å vinne henne, eller når kong Magnus prøver
å få Margrete til sengs og hun unnskylder seg med at hun har hatt en affære med en av
hans slektninger, som gjør at Magnus trekker seg unna umiddelbart.

5En liknende episode omhandler Torfinn kjøpmann i Msk. kapittel 34 som finner en
nedgravd kiste fylt med penger. Kort fortalt ser moralen i fortellingen ut til å være at
Torfinn, ved å holde tilbake informasjon og ta det som rettmessig tilhører kongen, til slutt
blir avslørt og er heldig som kommer ut av situasjonen i live. Alt blir konfiskert og han
blir satt i en dårlig situasjon. Episoden illustrerer viktigheten av respekt for lovverket så
vel som kongen, og at bedrageri vil straffe seg. Ærlighet i handling så vel som ord er helt
sentrale verdier her.
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kompensasjon i gave fra de tre kongene.6
Nok en gang viser sagaen at rollen som skattinnkrever på vegne av

kongen innebærer det en forventning om at man ikke beholder noe av skatten
selv. Ærlighet og oppriktighet er en selvsagt del av jobben. Denne rollen vil
man trolig ikke få uten å ha etablert en form for vennskap med kongen, og
det er en oppgave som krever tillit og troskap. Konsekvensene av denne typen
bedrageri viser seg å variere basert på relasjonen mellom kongen og svikeren;
det er kontekstuelt, akkurat som med testene. I situasjonen til den rike Ulf
er forholdet til kong Harald ikke annet enn et formelt vertikalt vennskap, og
trolig ikke et særlig sterkt et. Ulf kvier seg for besøk fra kongen, og kona
må virkelig overbevise ham om å invitere ham. Følgene av hans svik er å
bli fratatt så og si alt han eier, og ikke langt ifra gjort til trell; en drastisk
straff for en stormann. Konsekvensene for Sigurd Ranesson, derimot, er på
mange måter mildere. Han må i utgangspunktet betale en bot, men grunnet
Øysteins personlighet og bedømmelse får han pengene i gave i stedet og blir
satt i en posisjon der han står i gjeld til kongsbrødrene. Gavegivning blir
her brukt som et verktøy for å opprettholde hierarkiet og sikre Ranessons
lojalitet.

Hvis vi ser behandlingen av Sigurd Ranesson i sammenheng med hvor-
dan Harald straffet Steigar-Tore for å opprette vennskap med Svein, som for-
talt i kapittel 2, så er det noe merkverdig at kongens nærmeste i ett tilfelle
får den strengeste straffen, og i et annet tilfelle en mildere. Tore fikk, rela-
tivt sett til de andre omtalt i episoden, en strengere straff for den samme
handlingen, mens Sigurd i denne episoden fikk en relativt mild straff for sitt
svik. Er opprettelse av vennskap med en annen konge et mer alvorlig svik
enn skatteunndragelse? Det kan kanskje se sånn ut, da politisk støtte kanskje
er viktigere enn økonomiske midler i denne perioden. Er slektskap viktigere
enn vennskap? Man kan argumentere for at det er det fordi Sigurd mottok en
mildere straff, men Tore ville ikke fått en så streng straff hvis ikke forvent-
ningene til hans vennskapsforhold med Harald var høye. Tvert imot, nettopp
fordi vennskapet var så viktig så ble straffen hardere. Det avhenger også av
kongens personlighet, da Harald er mer spontan og aggressiv i sin væremåte
og reaksjoner. I tillegg er Morkinskinna inkonsekvent i hvordan folk blir be-
handlet for ulike handlinger de begår, og det er utfordrende å finne et fast
mønster. Budskapet som går igjen i episodene ovenfor er at uærlighet i ord
og handling vil straffe seg, og at respekt for kongen og lovverket vil lønne seg
over tid.

6Msk. kapittel 70.
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Å overholde lover og regler

Flere episoder omhandler respekt for lover og regler og kongens rett, med
dramatiske konsekvenser for å holde noe skjult. Da Torstein Hallsson retur-
nerte fra en handelsreise til Dublin nektet han å betale landøre både for seg
og sine menn som kongen har krav på, fordi han er del av kongens hird og
mente dette var hans rett. Kong Magnus sier han ikke kan huske å ha gitt
noen slik tillatelse til Torstein, men lar saken gå. Det er en mye mer alvorlig
overtredelse, sier han, å dra på handelsreise uten tillatelse fra kongen, og av
den grunn gjør han Torstein fredløs.7 ”[Magnus] said that he would discourage
all others from breaking the law, no matter how important they were.”8

Episoden illustrerer at som hirdmann og venn av kongen er det for-
ventet at man følger de lover og regler som kongen har satt, uavhengig av
hvor ubetydelig de måtte fremstå. Kongens forventninger til sine hirdmenn
er nok høyere enn til andre, men det er noe merkverdig at Magnus gir en så
alvorlig straff for en forøvrig triviell handling. Kongen må bruke uforutsig-
barheten som et virkemiddel i sin maktutøvelse slik at folk ikke kan vite om
han vil være mild eller streng.9 I dette tilfellet er han kanskje særdeles streng.
Likevel er det nødvendig for å sikre seg makt i et samfunn uten institusjoner.

Sammenliknet med straffen til Sigurd Ranesson, som over lang tid har
frarøvet skatt fra kongen, er straffen usedvanlig hard. En årsak kan være at
Ranesson er i slekt med kongene, og av den grunn mottar en mildere straff.
Kanskje er den offentlige rettsaken og vanæren som medfølger ansett som
straff nok i Ranessons tilfelle. Valget av straff avhenger nok av kongens per-
sonlige egenskaper, til tross for at lovverket skal sette visse retningslinjer, slik
at Magnus temperament påvirker hans valg av konsekvenser for Torstein, og
Øysteins besinnelse gir et annet utslag. Isolert sett i Morkinskinna er det
vanskelig å si hva som er ansett som mest alvorlig i samfunnets perspektiv;
skatteunndragelse eller handelsreiser uten tillatelse. Igjen viser det en viss
inkonsekvens i straffenes alvorlighetsgrad i sagaen, som kan tyde på at kon-
gene selv dømmer ut fra eget skjønn heller enn fastsatte regler, til tross for
at forfatteren vektlegger viktigheten av lovverket og å følge det.

Når folket forråder sin konge

Tidlig i sagaen sverger danske Svein Ulfsson en troskapsed til kong Magnus,
men like etter legger han krav på den danske tronen som på det tidspunktet
tilhørte Magnus. Danskene begår svik mot Magnus når de tar en annen mann

7Msk. kapittel 20.
8Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 163.
9Orning, «Uforutsigbarhet og nærvær».
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til konge, som trosser avtalen som tidligere ble inngått med Hardeknut om
at den kongen som overlevde den andre skulle overta deres rike. Magnus dro
riktignok rundt i Danmark og sikret seg støttespillere like etter Hardeknuts
død, men etter Svein ble innsatt som jarl av Magnus ser han en gyllen mu-
lighet til å legge krav på tronen. Mange støtter Svein i dette kravet. Han er
tross alt dansk, og nevø til Knut den mektige, ikke en fremmed norsk kon-
ge. Magnus straffer danskene for dette sviket ved å bøtlegge noen og drepe
andre.10

Sveins svik er klart og tydelig, da hans ambisjoner er å ta den danske
tronen, som han i Morkinskinnas narrativ ikke har rettmessig krav på. Like
åpenlyst er ikke sviket begått av særlig Steigar-Tore mot kong Harald som
ble nevnt i forrige kapittel, da han aksepterte vennskapet til kong ”Svein”.
Tore har heller ikke liknende ambisjoner som Svein. Svein var forpliktet til å
være lojal til Magnus gjennom troskapseden han sverget, og Tore til Harald
gjennom deres vennskapsbånd. Svein begår svik mot Magnus ved å bryte
tilliten som Magnus har ga ham gjennom jarletittelen. Einar advarte Magnus
mot å gjøre det, kanskje fordi han mistenkte at Svein var ambisiøs, og desto
mer bittert kan sviket ha blitt oppfattet for Magnus. Vreden hans går derfor
utover det danske folket.

Senere i sagaen, under kong Magnus Berrføtt, tar folket i Trøndelag
Svein til konge (dog forfatteren påpeker at de egentlige lederne var Steigar-
Tore og Egil Åskelsson). Magnus poengterer at trønderne har tatt en mann
til konge som ikke er født til å ha den tittelen i Norge, og at de derfor skal
reise nordover og angripe med ild og drepe alle de kommer over som straff.
De reiser nordover og angriper; ”But when King Magnús’s forces attacked
them, Þórir’s men proved to be worthless, and they fled from him.”11 Under
slaget ber Tore Egil om å rømme, og han behøver ikke spørre to ganger før
Egil stikker av. Tore står igjen alene. Det hele ender med at både Tore og
Egil blir fanget og hengt, og Magnus blir forbannet på sine menn fordi ingen
av dem trygler om å la dem leve. Det er trist og en skam at to flotte karer
som dem måtte dø.12 I denne episoden stikker alle av fra Tore og Egil i en
situasjon der de trenger støtte som mest, og med det demonstrerer de et svakt
vennskapsbånd og illojalitet. En forventning som tilhenger eller venn av en
konge eller høvding er at man stiller opp i slag og konflikt når det trengs,
så lenge kongen oppfyller sine plikter til gjengjeld, slik som for eksempel
beskyttelse.

Videre vil jeg nevne noen situasjoner der folket sviker sin konge på

10Msk. kapittel 4.
11Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 289.
12Msk. kapittel 55.



KAPITTEL 3. LOJALITETSKONFLIKTER I MORKINSKINNA 73

liknende måte; ikke ved å opprette vennskap med en annen konge eller ved
å akseptere en tronpretendent, men episoder der konger blir forlatt av sine
menn under slag. Episoder av denne art er mangfoldige i sagaen. Magnus
Berrføtt er i ferd med å møte en irsk hær i slag. Sjansene til kong Magnus
for en seier i slaget er ikke særlig store, men han forsøker å motivere sine
tilhengere ved å tale til dem:

«Prepare yourselves, men, and don’t retreat before these breechlings. This is
the time to show what brave fellows you are. You may also get the chance
to show whether you want to support your king.»13

Det bryter ut i slag, og i begynnelsen følger folket Magnus. Etter hvert som
kampen utvikler seg og det blir tydeligere at nordmennene ligger dårlig an er
det flere som begynner å stikke av. Kongen kjemper modig til siste slutt, til
tross i at mange forlater ham underveis. Vidkunn Jonsson står ved kongens
side til siste slutt og dreper mannen som ga Magnus dødsstøtet. Forfatteren
understreker to ganger, i forskjellige avsnitt, at Vidkunn ikke forlot kongens
side før han ble bedt om å gjøre det av kongen selv.14 Vidkunn blir sådan et
ideal og et eksempel på en virkelig trofast, lojal tilhenger som viser hvordan
man bør opptre i kamp med sin konge. Det er lite sannsynlig at majoriteten
handlet slik i det virkelige liv, men moralfortellinger som dette hjelper med
å skape et bilde av ekte lojalitet og hva som forventes av et slikt bånd.

På samme måte blir de danske kongene forlatt av sine menn under
slag. Dette skjer veldig ofte i slagene mellom nordmenn og dansker, og det
repeteres mangfoldige ganger gjennom hele sagaen.15 Hvorvidt dette var rea-
liteten eller ikke er en annen diskusjon som jeg ikke vil gå inn på her. Ved å
fremstille danskene på denne måten blir de stemplet som både illojale, feige
og upålitelige, i kontrast til de modige nordmennene. I tilfeller der det er
islendinger tilstede vil forfatteren favorisere dem, men i konfliktene mellom
danskene og nordmennene blir de norske favorisert. Det skal sies at danskene
til tider blir respektert for å stå imot den norske kongemakten, på samme
måte som islendingene trolig gjorde mot nordmennene i forfatterens egen tid.

Kalv bryter sin ed til Magnus

Frem til nå har episodene stort sett dreiet seg om skatteunndragelse, løgn og
lovbrudd knyttet til økonomiske og politiske svik. Nok et eksempel på løgn og
tilbakeholdelse av informasjon av en litt annen karakter ser vi i fortellingen

13Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 311.
14Msk. kapittel 59.
15Det fører også til at Magnus og Einar i Msk. kapittel 5 kler seg ut for å undersøke

danskenes lojalitet før et slag. De finner ut at danskene planlegger å stikke av, men da
planlegger Magnus slaget slik at hæren ikke kan rømme ved å bruke terrenget til sin fordel.
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om den utypiske Kalv Arnesson. Dette sviket er i mye større grad knyttet
til et nært personlig bånd, nemlig mellom en fosterfar og fostersønn. Dette
sviket er et av de første store svikene vi blir presentert for i sagaen, begått
av Kalv mot kong Magnus Olavsson. Folket i Trøndelag liker ikke at kongen
menger seg med menn som tidligere har vært motstandere av hans far, slik
som Kalv var. I en troskapsed16 sverger Kalv til kong Magnus å være lojal
til ham, og at han ikke deltok i drapet på hans far St.Olav. Like etter blir
han også fosterfar til Magnus. Det ser ikke ut til at forfatteren mener det var
noe i veien for at Magnus skulle ta Kalv inn i varmen, ettersom han senere
i sagaen skriver, gjennom ordene til Trand, at hat ikke trenger å overføres i
generasjoner og at vennskap kan stiftes mellom etterkommerne uavhengig av
tidligere forhold.17 Troskapseden Kalv sverger blir fremhevet som særdeles
viktig, og ikke minst, uten smutthull for å lure seg unna. Dermed blir alvoret
i sviket hans enda mer avgjørende når sannheten kommer frem.

Magnus ber først Einar Tambarskjelve om å ta ham med til Stiklestad
og vise ham hvor hans far falt. Einar sier at han bør spørre Kalv om å
gjøre det i stedet, som virker motvillig. Han blir tvunget til å gjøre det til
slutt, og Magnus får vite alvoret i sviket til Kalv både ved å ha tatt del i
drapet på St.Olav og for å ha brutt eden der han sverget å ikke ha gjort
det.18 Kalv stikker av fra åstedet, og reaksjonen til Magnus blir å straffe
trønderne i sinne og vrede. Einars rolle i denne episoden er viktig, fordi han
fører Magnus mot sannheten om Kalv, og på denne måten kan han sikre sin
maktposisjon ved kongens side som den pålitelige fosterfaren. Hvorvidt dette
var Einars intensjon eller ikke er uklart. Einar var ikke tilstede under slaget
ved Stiklestad og visste at Kalv var det, men sagaen forteller ikke om han
visste eller hadde mistanke om Kalvs handlinger. Uavhengig av intensjon så
vinner Einar på det, og omfanget av sviket til Kalv fører til et brudd i hans
forhold til Magnus. Jeg vil komme tilbake til Kalv Arnessons svik i neste
delkapittel om sidebytte.

Torstein forråder sin bror

Som et siste eksempel på enkeltpersoner som begår svik vil jeg trekke frem
fortellingen om de to brødrene Ivar Ingimundsson og Torstein. Brødrene har
reist fra Island for å besøke kong Øystein, som er god venn med Ivar. Det

16Det er episoder i Morkinskinna der norske konger bryter eder. Først bryter Harald
Hardråde sin ed til Svein. Bruddet ble legitimert av forfatteren på en merkverdig måte.
Også Harald Gille brøt sin ed til kong Sigurd når han blir tatt til konge. Forfatteren tar
Haralds side også her, og det at folket liker ham så godt bidrar også til legitimeringen
(Msk. kapittel 82).

17Msk. kapittel 18.
18Msk. kapittel 3.
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er en underliggende konflikt mellom brødrene, fordi Torstein drar nytte av
omdømmet til broren og er ikke ansett som hans likeverdige. Av den grunn
velger han å dra tilbake til Island, og Ivar ber broren fortelle en kvinne kalt
Oddny at han ønsker å gifte seg med henne og be henne vente på ham. Når
broren kommer frem gjør han det motsatte; ”[Þorsteinn] made up his mind
to woo Oddný for himself and won her”19. Når Ivar kommer til Island og
finner ut av det blir han motløs, og returnerer til kongen i Norge. Øystein
gjør alt i sin makt for å oppmuntre Ivar, og til slutt lykkes han med det ved
å snakke med Ivar om Oddny hver kveld frem til han føler seg bedre.20 Her
viser kongen både visdom og forståelse samtidig som han er en god venn, og
kongens egenskaper er med på å løse konflikten mellom de to brødrene så
langt vi som lesere får vite. Ivar blir værende med kong Øystein, og broren
hører vi ikke mer om. Torsteins handlinger blir presentert som et svik, han
bedrar sin bror, men det hele blir løst av at en annen god venn stiller opp
med støtte og gode råd.

3.2 Sidebytte

Sidebytte er også en type svik, men jeg har valgt å behandle det i et eget
delkapittel ettersom det kan være det mest alvorlige bruddet på lojalitet som
eksisterer i Morkinskinna under de rette omstendighetene. Men, som jeg vil
vise er til og med sidebytte kontekstuelt. Tilfellene der sidebytte tar sted er
fåtallige, men Morkinskinna viser eksempler på både grupper og enkeltmen-
nesker som bytter side og under hvilke omstendigheter det tilsynelatende er
akseptert.

Kong Harald bryter alliansen med Svein

Harald returnerer fra Konstantinopel til Skandinavia og treffer sin nevø kong
Magnus i Danmark. Harald foreslår å dele Norge med Magnus, som sier han
må rådføre seg med sine menn før han tar en beslutning. Einar og andre
ønsker ikke at riket skal deles opp, og dermed velger Magnus å avslå Haralds
forespørsel. Som konsekvens av avslaget reiser Harald til jarl Svein i Danmark
og inngår en allianse med ham, hvor de skal kjempe om å ta både Norge og
Danmark fra Magnus. De reiser rundt og herjer, brenner ned gårder og tar
fanger. Magnus innser at rådene han mottok fikk alvorlige konsekvenser, og
sender derfor et hemmelig brev til Harald hvor han ber om fred. Grunnet
alliansen med Svein blir Harald nødt til å finne en måte å bryte alliansen

19Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 327.
20Msk. kapittel 65.
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på, uten at han blir anklaget for å være en upålitelig sviker. En morgen like
etter blir en pil skutt og lander tilfeldigvis like ved sengen til Harald, og
med det har han en begrunnelse for å anklage danskene for bedrageri. Det
kalles inn til tingmøte, alliansen avsluttes brått, og Harald reiser til Norge
og Magnus.21

Så snart det gagner Harald å bytte side, finner han en måte å vri seg
unna alliansen med Svein, selv om begrunnelsen virker noe søkt og tilfeldig.
Forfatteren ser ikke ut til å sette Harald i et dårlig lys, men forsøker heller
å si at dersom en allianse skal brytes, må man ha et grunnlag for det. Det
holder ikke å si at man ikke ønsker å være i alliansen lenger; det er ikke en
gyldig årsak til å bryte et slikt bånd.

Håkon og Ragnhild søker støtte hos Svein

Videre presenteres fortellingen om Håkon og Ragnhild. Håkon har hjulpet
kong Harald, og en vinter inviterer kongen ham til å bli hos seg rundt juleti-
der. Håkon forteller at han vil dra på vikingekspedisjon, men Harald mener
det ikke er passende for en kristen mann å gjøre og kommer derfor med et
motforslag om at han kan gifte seg med kong Magnus datter, Ragnhild, i
stedet. Håkon og Ragnhild mener begge at det er upassende at en kvinne av
så høy rang skal gifte seg med en slik mann, og dermed lover Harald å gjøre
Håkon til jarl og gi ham et jarledømme. Ragnhild aksepterer ekteskapet på
denne betingelsen og de gifter seg. Håkon mottar aldri tittelen eller jarle-
dømmet han ble lovet. Han ønsker ikke at Ragnhilds ære skal lide på grunn
av ham, og det er særdeles upassende at en konge ikke holder sitt løfte. Hå-
kon dreper en av Haralds menn, og dermed innsetter Harald noen til å styre
gården hans. Håkon dreper dem også, og brenner ned hele gården. Ragnhild
ber ham om å dra til kong Svein i Danmark og søke støtte der, hvilket de
ender opp med å gjøre. Svein lover å tildele Håkon et jarledømme dersom
han klarer å ta Åsmund til fange for ham. Åsmund blir drept, og selv om
Håkon hadde gode intensjoner med det så sier Svein han ikke kan bli hans
venn fullstendig, men i det minste mottar han det jarledømmet som er mest
utsatt for angrep.22

I denne historien holder ikke kong Harald løftet sitt, og det resulterer
i at en viktig mann og en meget høytstående kvinne velger å bytte side og
bryte sitt bånd med Harald. Et potensielt halvhjertet vennskap med en i
utgangspunktet fiendtlig konge er bedre enn å bli bedratt og sveket av sin
egen konge. I dette tilfellet har ikke Harald oppfylt de pliktene han har som

21Msk. kapittel 14.
22Msk. kapittel 42.
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konge, og det er i Håkon og Ragnhilds fulle rett å søke støtte andre steder.23

Fortellingen sier mye om forventninger til en konge og hvor sentralt ærlighet
og pålitelighet er i dette samfunnet, hvilket jeg vil komme tilbake til i neste
kapittel. Under disse omstendighetene presenterer forfatteren lojalitetsskiftet
som legitimt.

Kalv Arnessons sidebytter

Kanskje den mest interessante karakteren å studere hva angår sidebytter er
Kalv Arnesson, en sviker ved flere anledninger og en utrolig viktig person i
kong Magnus sitt liv.24 Når Kalv først blir introdusert i Morkinskinna er han
lojal til Svein, kongen i Danmark. Ganske raskt gjør han sitt første sidebytte
når han redder Karl som er på flukt fra kong Svein. Kalv lyver for sin konge
for å holde Karl skjult, og det ender med at også Kalv selv må stikke av
fra Danmark. Når de kommer frem til Magnus og Jaroslav i Russland er
Magnus skeptisk til Kalv, fordi han er anklaget for å ha båret våpen mot
hans far, St.Olav, nok et alvorlig svik. Han er nødt til å sverge en troskapsed
til Magnus samt sverge at han aldri bar våpen mot Olav, og senere blir han
også Magnus fosterfar og rådgiver. Mange menn misliker at Magnus menger
seg med Kalv, en mann som trolig har forrådt hans far, men Magnus holder
ham ved sin side.

Etter Magnus finner ut av Kalvs handlinger i slaget på Stiklestad må
han raskt forlate landet for å unnslippe Magnus vrede. Når ting har roet seg
ned sender Magnus bud til Kalv og tilbyr ham å returnere til Norge og få
tilbake alle sine eiendeler dersom han støtter jarl Ragnvald Brusesson i sin
konflikt mot sin onkel, jarl Torfinn Sigurdsson. Kalv avslår tilbudet. Når det
bryter ut kamp mellom de to jarlene går Kalv, som i utgangspunktet forholdt
seg nøytral, over på Torfinns side i konflikten. Han prioriterte derfor sitt
slektskap med Torfinn, som er gift med hans niese, over tilbudet til Magnus,
sin fostersønn.

I løpet av kort tid skifter Kalv side opptil flere ganger, noe ingen andre
karakterer eller grupper gjør i den resterende delen av Morkinskinna. Først
forråder han Olav, deretter lyver han for sin egen konge, Svein, og rømmer fra
landet for å beskytte en handelsmann. Like etter sverger han troskap til en
ny konge, tilfeldigvis sønnen til kongen han allerede har forrådt, og blir hans
fosterfar. Når han får tilbud om forlik med Magnus avslår han, og tar side med
en slektning som er langt fjernere i slektstreet enn hans fostersønn, Magnus.
Hvordan kan denne særegne karakteren som er Kalv Arnesson tolkes?

Kalv er kanskje det nærmeste vi kommer en ”skurk” i Morkinskinna.

23Se Sigurðsson, Viking Friendship; Sigurðsson, Den vennlige vikingen.
24Msk. kapittel 1-4.
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Magnus viser godvilje mot ham hele veien frem til han finner ut om hans svik.
Beskrivelsen av eden Kalv avlegger blir beskrevet i detalj om hvor sikker den
er, og selv ordbruken fra forfatterens side styrker opp om dette.25 Konteksten
rundt Kalvs svik, at han har sverget troskap etter å ha utført de forferdelige
handlingene, viser hvordan han over lang tid har levd på en løgn. Forfatteren
bruker ham som et exemplum på en illojal tilhenger og umoralsk oppførsel,
og viser hvor dårlig det kan gå til slutt om man lyver på den måten. Det
kan også være et budskap om at man ikke kan stole blindt på noen, selv om
omstendighetene sier at de er lojale.

Kalv er en utypisk karakter i Morkinskinna, og han og hans handlinger
er generelt mislikt. For ham er det helt uakseptabelt å lyve, i alle fall i en
troskapsed, mens for andre karakterer i sagaen er det ikke like nøye. Kalv
har på noen måter blitt et offer for sine egne løgner og et dårlig politisk spill,
da han ikke hadde mye til valg om å sverge troskap til Magnus og måtte
prøve å skjule løgnen hele veien. Svik og sidebytte er ikke nødvendigvis noe
av det verste man kan gjøre, og det er karakteristisk av Morkinskinna å
være inkonsekvent på denne måten. Alt avhenger av konteksten hendelsen
og aktørene er innrammet og presentert i, som er grunnen til at noen dømmes
mildt og andre strengt.

3.3 Tokter og herjing

«It is insolent of a king to harry in his own country. [...] I think your troops
are tired of plunder; people are angry, king.»26

Sitatet over er et utdrag fra Sigvats tale til Magnus etter kongen har plyndret
og herjet i Trøndelag som følge av Kalv Arnessons svik som vekket en vrede
i ham. I den samme talen sier Sigvat at hans far, Olav, var godt likt av
folket fordi han arbeidet for en fredelig tilværelse for sitt folk - noe en konge
burde gjøre. Men, til tross for tanken om den fredelige kongen er det mange
episoder i Morkinskinna som omhandler konger som plyndrer sitt eget folk.
Å dra på tokt eller å herje gjentar seg i hele sagaen i ulike former, så jeg har
valgt å snevre det inn til de episodene der konger reiser på tokt eller herjer i
områder hvor deres eget folk er bosatt, for å straffe folket eller skremme seg
til lojalitet.

25Se kapittel 1.1 for mer om begreper i Morkinskinna.
26Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 107.
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Harald Hardråde herjer i Oppland

Kanskje et av de beste eksemplene på en slik episode i Morkinskinna er når
Harald Hardråde reiser rundt i Oppland og herjer. Folket i denne regionen
hevder å ha fått en del fordeler av St.Olav i form av lavere skatter og avgifter,
og lokalt styresett grunnet deres støtte i slaget ved Nesjar. Denne oppfatnin-
gen blir ikke tatt godt imot av Harald, og sagaen presiserer at det er fordi
han ønsket at alle nordmenn skal følge de samme lovene.27

«King Haraldr marched against them into Raumaríki (Romerike) and harried
and burned far and wide, as Þjóðólfr said: [...]

”The conqueror of the islanders [the Danes] governed the Raumar
[people of Romerike] with a tight rein; I know that the troops
of most famous Haraldr harried fiercely there. Fire was set as
reprisal at the king’s command, and then the tall roof-Garmr
[dog, fire] brought the poor farmers to reason.”

From there he marched up to Hringaríki (Ringerike), where he burned farms.
Þjóðólfr also reports how they submitted to him and were bent to his service.
In his words: [...]

”People pleaded for their life; the flame pronounced a forced ver-
dict on the Hringar [people of Ringerike] before the extinction by
Hálfr’s [legendary king] destruction [fire] reached [them]. All men
submit to the fattener of the fight starling [bird of prey, warrior];
there are few options but to consent to that which the king then
wants to command the people.”

After that the farmers gave in and maintained the laws at the king’s be-
hest and obeyed all his commands. For his part, he stopped burning their
farms.»28

Dette relativt korte sitatet forteller mye om situasjonen Harald er i og folkets
oppfatning og reaksjoner. Først og fremst beskriver skalden Tjodolv bruken
av ild som et verktøy for å få disse stakkars bøndene til å ta til fornuft. For-
brytelsen de har gjort blir simpelthen tilbakebetalt, med god grunn, ved å
brenne ned gårdene deres. De trygler for livet og har helt tydelig ingen andre
alternativer enn å bøye seg for den mektige kongen. De to siste setningene
kan tolkes nærmest som et mørkt humoristisk innslag, eller ren rettferdig-
het, hvor byttehandelen mellom kongen og folket blir at folket opprettholder
lovene kongen har satt og gjør alt han befaler, mot at kongen til gjengjeld
ikke brenner ned og ødelegger alt de stakkars bøndene har - hvilket han i

27Msk. kapittel 37.
28Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 216-217.
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utgangspunktet kanskje burde gjøre for å opprettholde lojale bånd med sine
følgere.

Er denne voldelige måten å behandle sine egne på er en effektiv måte
å sikre seg lojalitet, eller vil danne et skjørt bånd som enkelt kan briste ved
riktige omstendigheter? Vi får dessverre ikke vite noe mer om hvordan folket
i Oppland oppfører seg senere i Haralds levetid.

Kong Harald Hardråde hadde også problemer med å skaffe støttespil-
lere og tilhengere i Norge da han først ankom landet og endelig ble akseptert
av Magnus som samkonge i Norge. Folket var mer lojale til Magnus og nektet
å kalle noen annen mann konge så lenge han levde. Kun Tore at Steig ak-
septerte Harald som konge. Magnus selv måtte gå inn og erklære offentlig at
halve Norge skulle tilhøre Harald.29 Det ser ut til at Magnus omtrent alltid er
favorisert over Harald av både folket og forfatteren, selv om de begge mottar
skryt. Et bilde på dette ser vi når Arnórr jarlaskald dikter kvad om begge
kongene30, og Harald konkluderer med følgende etter å ha hørt dem de to
kvadene:

«I can see the difference between the poems. Mine will be soon forgotten and
no one will be able to recite it, but the poem composed about King Magnús
will be recited as long as the North is peopled.»31

Før Harald herjet i Oppland hadde han problemer med å få folket med på sin
side, selv om Magnus oppfordret til det. Da Magnus døde av sykdom ønsket
Harald å reise videre og overta Danmark, men folket holder med Magnus fos-
terfar, Einar, som vil ta med kroppen til den døde kongen tilbake til Norge
og gravlegge ham. Harald har ikke noe annet valg enn å bli med.32 Det mer-
kelige er kanskje da at etter herjingen i Oppland, under slaget ved Stamford
Bridge, kjemper nordmennene som aldri før etter Harald dør i slaget:

«He [Tostig] ordered that the standard [Landeyða] now be carried before
him, and fierce fighting was joined once again because all the Norwegians
encouraged each other and refused to flee.»33

Nordmennene stod ved Haralds side til siste slutt, selv etter hans død, til
tross for hans harde behandling av sine egne. Hvordan kan dette ha seg?

Det er en forskjell mellom å bruke uforutsigbarhet for å skremme til
seg lojalitet, og å herje for å skaffe seg materiell rikdom. I måten Harald
opptrer på i disse episodene er det førstnevnte metode som blir brukt. Han
må markere seg overfor sine ulydige undersåtter og bruke sin uforutsigbarhet

29Msk. kapittel 14.
30Msk. kapittel 21.
31Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 167.
32Msk. kapittel 27.
33Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 272.
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og sitt nærvær til å skremme dem til å underlegge seg kongen.34 På denne
måten klarer Harald å sikre seg respekt som konge og viser at han er mektig,
akkurat på samme måte som man demonstrerer makt med fredelige midler
som gavegivning og gjestebud. Det må være en balanse mellom å være mild
og sjenerøs, og hard og bestemt. Det ene uten det andre fungerer ikke når en
konge vil beholde makten stabilt over tid.

Det er ikke like lett for folket å forholde seg til kongens vrede når
det er to konger som herjer samtidig. På et punkt reiser Magnus Sigurdsson
rundt og forteller folk at Harald Gille har gitt opp sitt krav på tronen, og at
de heller burde støtte ham i stedet. Når Harald finner ut av det ender det opp
med at begge konger herjer og dreper i hverandres områder.35 I dette tilfellet
er det ikke sikkert virkemiddelet blir like effektivt, da det blir vanskelig for
bøndene å forholde seg til to konkurrerende konger. Begge bruker volden som
straff, og hvorvidt de klarer å skremme seg til lojalitet her er uklart. Det vises
særlig i slaget mellom Harald og Magnus senere i kapittelet, da en av Haralds
menn dreper broren hans og sier:

«Now he can remember that they destroyed my farm this summer, took
everything I had there, and forced me to serve in their army. This is what I
had in mind for him, should I ever get the opportunity.»36

I realiteten hadde bøndene alt å tape på at kongene herjet i sitt eget område.
Når Harald og Magnus konkurrerer på denne måten har ikke bøndene gjort
noe galt, og på den måten er det ingen skyldfølelse i bildet. De trenger ikke
gjøre opp for seg på noen måte, og dermed er kongenes angrep ubegrunnet.
Drapet på Haralds bror viser tydelig at Harald ikke har skaffet seg lojale
tilhengere ved å herje og brenne ned gårder, og det er ikke rart at bøndene
som har mistet alt har stor grunn til å ønske hevn for alt de har mistet.
Lojalitetsforholdet mellom kongen og bøndene blir veldig komplisert i denne
episoden.

3.4 Vanskelige valg og misnøye

Til slutt vil jeg trekke frem to episoder der aktører blir tvunget til å ta vans-
kelige valg, og en der en aktør er misfornøyd med hvordan kongen verdsetter
hans tjenester. Begge episodene påvirker lojalitetsforhold på ulike måter.

34Orning, «Uforutsigbarhet og nærvær».
35Msk. kapittel 82.
36Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 361.
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Tostigs vanskelige valg

I slaget ved Stamford Bridge forteller Morkinskinna om et interessant og
vanskelig valg jarl Tostig må ta, men først trengs en kort bakgrunnsforklaring.
Det hele begynner med at Tostig mener han har like mye rett på den engelske
tronen som sin bror, Harold, etter Edward den gode. Når Harold finner ut
om ambisjonene jager han Tostig ut av landet, som først søker støtte hos
danske kong Svein. Han avslår tilbudet om allianse med Tostig, og han reiser
sint videre til Harald, som etter litt overtalelse går med på en allianse. Tostig
sverger troskap til Harald, og de lover hverandre støtte og land. På vei til
England er de omringet av dårlige tegn og drømmer som advarer dem om at
denne tokten ikke bør gjennnomføres - men de reiser videre likevel.37

Etter å ha underlagt seg hele Nord-England bestemmer Harald seg
for at han vil overta York, og overnatter på Stamford Bridge. Dagen etter
planlegger Harald å holde tingmøte i York, men i løpet av natten har Harold
klart å snike seg og hæren inn i byen for å overraske dem når de ankommer.
Like før det bryter ut i slag tilbyr Harold sin bror å motta Northumbria og
en tredjedel av riket. Tostig spør hva han vil tilby Harald, hvorpå han svarer:
”He did say something about how much of England he would grant him. King
Haraldr will have seven feet of sod, or as much more as he needs because he
is taller than other men.”38 Tostig blir nødt til å velge mellom sin bror og
hans tilbud, eller å opprettholde eden og avtalen med Harald. Jarlen svarer
at han heller vil dø med æren i behold, eller vinne England gjennom kamp.
Harald påpeker at Harold var nære nok til å kunne drepe noen eller selv bli
drept, og i det øyeblikket sier Tostig at han ville bli kalt en ”wicked chieftain”
hvis han hadde drept broren, og at det er bedre å bli drept av sin egen bror
enn å drepe ham selv - særlig når han kom for å tilby fred. Episoden ender
med døden til både Harald og Tostig.39

Episoden illustrerer tydelig hvordan en aktør må velge mellom sin slekt
og sin venn. Hadde han valgt Harold ville han mottatt store landområder og
dermed fått mye makt, men han ville fortsatt vært underordnet sin bror,
hvilket var det han ville unngå fra starten av. I det tilfellet ville de også
unngå slag og dødsfall. Tatt i betraktning at forlik trolig var den mest vanlige
måten å løse konflikter på i samtiden ville det ikke vært overraskende om
Tostig hadde gått med på denne avtalen, men av flere grunner nektet han
å godta tilbudet. For det første har han nok levd med bitterhet og ergrelse
over at broren har sittet på den engelske tronen og ikke ham selv i lang tid.
For det andre har han inngått en troskapsed som har bundet hans lojalitet

37Msk. kapittel 49.
38Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 270.
39Msk. kapittel 50.
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til Harald gjennom et formalisert, offentlig rituale. Å bryte en slik ed vil
ødelegge ens rykte. Det å ha et omdømme som en upålitelig og uoppriktig
sviker skaper store problemer for fremtidige relasjoner. Av den grunn velger
Tostig sin venn, Harald, for å beholde sin egen ære og sitt rykte.

Idet Tostig tar valget kommer han også med to særlig interessante
utsagn. Det første er at han heller ønsker å dø i kamp for nordmennene etter
at han kom til Harald og søkte støtte. Det viser hvordan han setter æren,
eden og sitt vennskap med Harald over selv sin aller nærmeste familie, sin
egen bror. Det andre er at han sier han ikke ønsket å angripe sin bror når
han kom for å tilby ham fred, selv om han hadde muligheten. Igjen er det
æreskodeksen og å ha et godt rykte som er mest sentralt for Tostig som
karakter. Det vil være feigt å angripe noen på denne måten, når de i forkant
av slaget forsøker å mekle frem en fredelig avtale. I tillegg er det tydelig sett
ned på å ta livet av sin egen bror, hvilket blir gjentatt når Sigurd Slembe tar
livet av Harald Gille.40

Einars sønn og gaven fra den fredløse

Etter Torstein Hallsson nekter å betale landøre og reiser utenlands uten kong
Magnus tillatelse blir han gjort fredløs og må reise fra Norge. Året etter kom-
mer han tilbake, og han har med seg noen flotte hingster som blir beundret
av flere. Einar Tambarskjelve studerer hestene og skryter av dem, og lurer på
hvem som eier dem. Torstein kommer bort til ham og forklarer at han eier
hestene, og at han gjerne vil at Einar skal akseptere dem som gave. Einar
avslår tilbudet, ettersom han er en fredløs mann og det kan bringe proble-
mer med seg å ha relasjoner til forbrytere. Kort tid etter aksepterer sønnen
til Einar, Eindridi, hestene i have fra Torstein og ender opp med å bli god
venn med ham. Hans far blir satt i en særdeles vanskelig posisjon, i konflikt
mellom sin sønn og fostersønn. Eindridi inviterer Torstein til å bli hos seg
den vinteren, og Magnus er meget misfornøyd med det.

«People told [Einar] that it was not honorable that they should entertain
outlaws that were in royal disfavor in light of the fact that he had put father
and son in command of all Þrándheimr.»41

Problemene fortsetter å bygge seg opp for Einar da Eindridi insisterer på å
feire jul hos Magnus slik de har pleid å gjøre, og vil ta med seg Torstein.
Einar sier han vil bli hjemme. Før Eindridi ankommer Nidaros stopper Einar
dem, og ber at de drar hjem til Gimsar fordi Eindridi ikke er særlig flink til

40Etter Sigurd tar livet av Harald ber han folket ta ham til konge, men de nekter. ”They
said they would never serve a man who had murdered his brother.” I Andersson og Gade,
Morkinskinna, s. 372.

41Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 164.
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å ordlegge seg og han vil bare gjøre vondt verre. Einar forsøker å overtale
Magnus om å inngå et forlik, men Magnus blir sint når han tar opp pro-
blemet for ham. Endelig sier Einar at han er i en vanskelig posisjon fordi
hans fostersønn og hans sønn er i konflikt, og at Magnus ikke er villig til å
akseptere bot eller kompensasjon for Torstein og vil heller trekke våpen mot
Eindridi. Einar vil aldri trekke sverdet mot Magnus, og han påminner kongen
om hvordan han hjalp ham med å reise fra Russland til Norge og bli tatt til
konge. Han avslutter talen med å si at ”I spend every moment thinking of
how I can increase your honor, but now I will go abroad and not stand at
your side any longer” før han stormer ut. Magnus går etter ham og sier: ”Be
welcome in our affection here [...] Our friendship will never be sundered. Be
at peace with the man as you like.”42 Endelig er de alle forsonet.43

Å avslå en gave kunne skape konflikt, og det var generelt ansett som
fornærmende å gjøre det. Når man tar i betraktning statusen til Torstein er
det naturlig at Einar ikke har noe valg dersom han vil beholde sin ære og
være lojal mot dommen Magnus har satt. Einar er klar over hva han må gjøre,
og avslår uten å nøle. Eindridi ser derimot ikke ut til å ha det samme nære
lojalitetsbåndet til Magnus, eller så er han ikke klar over Torsteins status
som fredløs. Sistnevnte er lite trolig, da hans far vet om det og de bor under
samme tak. Det vises også senere når flere advarer Eindridi mot å ta imot
Torstein; folk må ha visst om at han var fredløs. Kanskje er båndet mellom
Eindridi og Magnus svakt nettopp fordi Einar er kongens fosterfar, og det kan
ligge en slags sjalusi eller konkurranseinnstinkt som skaper friksjon mellom
sønnen og fostersønnen. Av den grunn kan Eindridi ha vurdert situasjonen
rundt Torstein som mindre seriøs, derfor akseptert gaven.

Einar står i et vanskelig dilemma som følge av sin sønns handlinger.
Han blir nødt til å være mekler mellom sønnen og fostersønnen dersom han
ønsker at de begge skal komme godt ut av konflikten, da hans sønn ikke er
særlig veltalende. Einar blir nødt til å spille på alt han har gjort for Magnus
tidligere og bruke sinne til å endelig overtale Magnus om å forsones med
Torstein, og på den måten legge konflikten med Eindridi død.

Interessant er det at Magnus omtaler sitt forhold til Einar som et
vennskap, og ikke som hans fostersønn. Det illustrerer at han setter venn-
skapsbåndet mellom dem fremfor det fiksjonelle slektskapsbåndet, og det sier
også noe om hva forfatteren vektlegger. Jeg vil, i likhet med Jon Vidar Si-
gurdsson, argumentere for at vennskapsbåndet var det sterkeste båndet i
samtiden.44 Det vektlegger også forfatteren av Morkinskinna som stadig set-

42Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 165.
43Msk. kapittel 20.
44Sigurðsson, Den vennlige vikingen.
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ter vennskap foran andre bånd, hvilket det passer godt overens med hans
islandske bakgrunn og spenningene rundt 1220.

Halldors misnøye med Harald

Halldor Snorresson var en del av Harald Hardrådes hird da de reiste til Kon-
stantinopel, men denne tåtten tar sted hjemme i Norge. Halldor ønsker å dra
hjem til Island, og får et skip i gave av Harald. Han kommer tilbake etter
å ha tilbrakt vinteren der, og da skriver forfatteren at: ”we are told that
Halldórr was not as devoted to the king as before and stayed up evenings
after the king had gone to bed.”45 Herfra eskalerer det til å bli en konflikt
mellom Halldor og kongen, fordi han mener hans tjeneste ikke blir godt nok
verdsatt av kongen. Ved flere anledninger fornærmer Halldor kongen. Et ek-
sempel er når Harald betaler sine menn for sin militære tjeneste, og Halldor
blir fornærmet over at de mottar mer kopper enn sølv, og sølvet var urent.
Han børster det ned på bakken, og Bard sier at kongen vil føle seg vanæret
av handlingene hans. Halldor svarer: ”It is of no account [...] and there is not
much at stake”46, og litt senere ved en annen anledning: ”I can see that the
king does not value my service.”47

Bard prøver å mekle mellom Halldor og Harald. Harald tar lettere på
situasjonen og sier at friksjonen mellom dem ikke er seriøs, men Halldor er av
en annen oppfatning. Halldor krever både betaling og et skip fra kongen, og
med Bards overtalelse gir kongen etter for kravene hans. Halldor får skipet til
Svein av Harald, men for å tilfredsstille begge to må Harald kjøpe skipet av
Halldor for å gi tilbake til Svein. Han betaler alt unntatt en halv mark gull til
Halldor, som han vil betale senere. Når det ikke skjer sniker Halldor og hans
menn seg inn til kongen og dronningen på natten og krever å få den siste
delen av betalingen med våpen i hånd, før de stikker avgårde til Island.48

Forfatteren ser ut til å støtte Halldor i denne fortellingen selv om han
er usedvanlig kravstor. Det er ikke vanlig å kreve gaver oppover i hierarkiet,
og det tolkes gjerne som en fornærmelse.49 Den siste konflikten mellom dem
eskalerer fordi Harald ikke overholder sin del av avtalen, og Halldor sier rett
ut at han ikke stoler på kongen, både fordi han lurer seg unna og grunnet
hans temperament. Halldor føler ikke han blir verdsatt godt nok og får be-
talt for dårlig, og til syvende og sist leder det til at Harald og kona nesten
blir drept. Denne tåtten illustrerer de mindre positive sidene ved Haralds ka-

45Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 189.
46Det er uklart om Halldor mener han har lite å tape på å miste sølvet, eller på å

fornærme kongen (Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 435).
47Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 190.
48Msk. kapittel 30.
49Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 25-27.
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rakter, ved at han ikke tar Halldor på alvor, og han ikke overholder avtalen
deres. Andersson og Gade påpeker også at Halldors erfaringer med Harald
ville ha formet den islandske tradisjonen om ham, og det er sannsynlig at
kongen hadde rykte for å være ”tricky and unreliable” på Island.50

Når Halldor overtar skipet til Svein sier han at han aldri ville trodd
at en islending ville ta hans plass som kommandør på skipet sitt, hvorpå
Harald svarer at hans arv og ætt på Island ikke er dårligere enn hans egen i
Norge, og det har ikke gått så lang tid siden islendingene var nordmenn selv.51

Harald er kjent for å være den kongen som kanskje er mest vennligsinnet mot
islendinger, hvilket strider med påstanden til Andersson og Gade ovenfor.
Men Harald setter islendingenes tjeneste på samme linje som nordmennene, i
alle fall i denne episoden.52 Vi ser riktignok at det er et skille i oppfatningen
til kongen og hans norske følge i ordene til Svein. Fra forfatterens side er
det en måte å vise frem at de norske kongene også verdsatte de islandske
medlemmene av hirden, i alle fall i følget til Harald. Her er det tydelig at
forfatteren ikke svartmaler Harald Hardråde. Det ser vi også i antallet av
islendinger som i løpet av sagaen blir hos kongen i lengre perioder på besøk,
eller som del av hans hird.

Som helhet fungerer episoden som en moralfortelling om hva som kan
skje dersom en konge enten slutter å betale følget sitt godt nok, eller ikke
klarer å komme til en gjensidig enighet når den ene part er misfornøyd.
Kongen er avhengig av at tilhengerne hans er lojale til ham, men om de føler
seg lite verdsatt, som Halldor, vil lojaliteten svekkes. Haralds troverdighet
og oppriktighet minsker jo lenger han venter med å tilbakebetale gullet til
Halldor, selv når han blir påminnet om det. Kongen må overholde sine plikter,
og vise at han verdsetter sine følgere på en tilfredsstillende måte.

3.5 Oppsummering

Konflikter er et godt sted å undersøke lojalitet, da det forteller mye om
hvordan man ikke bør handle i ulike situasjoner. Det er mange måter man kan
bedra og forråde hverandre på, og jeg valgte å se på et utvalg temaer. Først en
tydelig form for svik, der kongens tilhengere frarøvet kongens skattinntekter
og andre verdier. Disse episodene vektlegger ærlighet og redelighet, særlig
når man utfører en tjeneste på vegne av kongen. Følgene for slikt tyveri var

50Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 435.
51Sst., s. 192.
52Man skal ikke se bort ifra at det er en litterær frihet Morkinskinnas forfatter har tatt

seg for å fremheve det islandske i sagaen. Det er ikke sikkert islendingene ble behandlet
like vennlig i realiteten.
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særdeles inkonsekvent, der for eksempel Ulf mistet nærmest alt han eide, og
Sigurd Ranesson fikk bøtene i gave av kongene. Forventningene til kongens
venner og tilhengere er at de skal gjennomføre de oppgaver kongen gir dem
på ærlig og oppriktig vis.

I flere tilfeller blir konger forlatt under slag eller forrådt av sitt eget
folk når de tar noen andre til konge. Midt i disse hendelsene er det særlig en
person som stikker seg ut som den idélle lojale tilhenger; Vidkunn Jonson.
Han holder seg ved kongens side til siste slutt, og må ses som et ideal og ikke
en representativ avspeiling av den gjennomsnittlige tilhenger. Forfatteren
bruker fortellingen om Vidkunn som et exemplum på hva den virkelig lojale
tilhenger bør gjøre.

Brudd på eder og sidebytter er nok en form for svik. I visse tilfeller
legitimerer forfatteren edsbrudd, og i andre tilfeller fordømmer han dem.
Idealet ser ut til å være at eder aldri skal brytes, og å overholde dem er
hellig og ærverdig. På denne måten er Morkinskinna inkonsekvent med hva
den mener man bør gjøre, og hva man i realiteten ender opp med å gjøre.
I tilfellene der de blir legitimert er det gjerne konger som bryter dem, og
forfatteren finner ulike merkverdige grunner til at det burde være akseptert
i disse tilfellene. Begrunnelsen for sidebytte ser ut til å være litt klarere og
mer konsekvent, da sidebytte er akseptert dersom ens venn ikke overholder
de plikter som medfører i vennskapsbåndet (selv om det er tvetydig hva det
vil si53).

Konger som herjer i sitt eget land bruker det gjerne som en taktikk
for å skremme til seg lojalitet og lydighet. Uforutsigbarhet er nødvendig for
å beholde respekten hos sitt folk, men det kan også føre til illojale følgere
hvis bøndene mister for mye på angrepene fra kongen. Det ser vi i tilfellet
der kongens bror blir drept. Det er en fin balanse mellom å være for mild og
ikke i stand til å beskytte sitt folk, og å være for aggressiv og straffe dem for
hardt.

Til slutt finnes episoder der aktører blir stilt ovenfor vanskelige valg
hvor de må ta stilling til hvilket bånd de vil prioritere. I disse tilfellene ser
det ut til at vennskapsbåndet er ansett som viktigere enn slektskap, da Tostig
velger Harald over sin bror, og Magnus omtaler Einar først og fremst som en
god venn. Vennskap og andre lojalitetsbånd er også viktig å pleie over tid,
hvilket vi ser i tilfellet til den misfornøyde Halldor.

Det er ikke nødvendigvis en mangel at episodene i Morkinskinna er så
inkonsekvente i hvilke utfall og følger de får for karakterene. Trolig er det et
uttrykk for hvordan det i realiteten fungerer; det er ikke et perfekt samfunn
der folket klarer å leve opp til idealer og normer. Likevel illustrerer mange av

53Althoff, «Symbolic Communication».
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karakterene hvordan de idéelt skulle handlet i ulike situasjoner, da flertallet
av fortellingene kan tolkes som exempla. Det er noen egenskaper som går
igjen som karakteristiske for den idéelle lojale venn eller tilhenger: ærlighet,
oppriktighet, troskap og støtte. Kongen skal likevel ikke ta sine venner for
gitt, og må overholde sin del av avtalen i det gjensidige båndet.



Kapittel 4

Etablering og vedlikehold av
lojalitet i Morkinskinna

Konflikter og utfallene av disse kan fortelle mye om hva lojalitet ikke er, nett-
opp fordi det viser brudd på tillit og forventninger. Det kan derimot være mer
utfordrende å peke på hvilke normer og krav som stilles til lojalitet der det
ikke er åpenbare konflikter. I dette kapittelet vil jeg undersøke episoder som
omhandler viktige deler av et lojalitetsbånd, slik som rådgivning og støtte,
løfter og eder, gavebytte, og stifting av vennskap. Ved å se på relevante episo-
der knyttet til disse temaene vil trolig et klarere bilde av lojalitetsfenomenet
i Morkinskinna ta form.

4.1 Rådgivning og ærlighet

I Morkinskinna er det gjennom hele sagaen mennesker som spør hverandre om
råd. Konger spør sin hird, hirdmenn spør kongen, og helt vanlige mennesker
spør kongen. Å be om råd er til god hjelp når man står fremfor et vanskelig
valg eller livssituasjon, og det er forventet at gode venner gir gode råd. Det
er ikke dermed sagt at det er en enkel oppgave å gi råd; dersom utfallet ikke
blir som tenkt og det går dårlig for personen som ba om råd kan rådgiveren
risikere å få lavere status. Et virkelig dårlig råd kan ofre både vennskap og
ære. Det er den offentlige mening som avgjør om rådet har lykkes eller ikke.1

Rådgivning og det gode råd

Flere episoder omhandler bønder eller andre vanlige mennesker som ber kon-
gen om råd når for eksempel en av deres nærmeste, gjerne et familiemedlem,

1Sørensen, Fortælling og ære, s. 207-211.
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er syk. Et eksempel er fortellingen om en mann kalt Erlend som ber Ha-
rald Sigurdsson (her under dekknavnet Nordbrikt) om råd for å helbrede sin
kone som har blitt gal. Harald blir fortalt at hun besøkes om natten av en
mystisk mann som gir henne gaver, og han sier det ikke er passende at hun
ikke tilbakebetaler gavene. Harald får laget et gullkors som han ber henne
gi til denne mannen, som hun forøvrig har blitt forelsket i, og det gjør at
han plutselig forsvinner og aldri kommer tilbake.2 I akkurat denne episoden
er det også religiøse undertoner som kan hinte til at det har vært en demon
eller djevelen selv som har besøkt henne, og at Harald (og Gud) redder henne
med gullkorset. I andre episoder er det snakk om personer som er fysisk syke
hvor kongene gir råd til familien om hva de skal gjøre for å gjøre dem friske
- og det fungerer alltid.3

En annen form for rådgivning ser vi i episoden der Harald Hardråde
er på vei tilbake fra sin reise i Sør-Europa og drar til kong Yaroslav i Kiev før
han reiser til Norge. Han ber Yaroslav om råd om hvordan han skal gå frem
når han skal treffe kong Magnus for å be om en del av det norske riket, hvilket
han mener han har fødselsrett på. Magnus Olavsson er Yaroslavs fostersønn,
så om noen kan gi råd om å håndtere Magnus så er det ham. Harald får
beskjed om å være varsom, trofast og støttende mot Magnus. Til tross for
at han følger Yaroslavs råd går det dårlig for Harald; hans forespørsel blir
nedstemt av Magnus sine tilhengere, og han føler seg vanæret når han reiser
fra møtet.4 Vi får ikke høre noe mer om Harald møter Yaroslav senere.

Episoden illustrerer hvordan utfallet av rådene er det viktigste, og
etter Harald ble vanæret på denne måten kommer han trolig ikke til å stole
på Yaroslavs råd igjen. Den viser også at Yaroslav, selv om han har fostret
opp Magnus, ikke vet med sikkerhet hvordan han vil handle. Det er viktig
for Magnus å lytte til sine egne venner og følge deres råd også; det går begge
veier. Magnus er den som vinner mest i situasjonen, da han får mulighet til
å bekrefte overfor sine venner at han vil lytte til dem. Utfallet av at Magnus
lytter til rådene fra sine venner blir på lang sikt at han får en farligere
konkurrent, da Harald søker støtte hos kong Svein for å angripe Magnus.
Han ender opp med å sende et hemmelig brev til Harald for å inngå en
allianse med ham uten å konfrontere sine venner først. Det viser seg å være

2Msk. kapittel 9.
3Msk. kapittel 39: Halldors syke datter er besatt av en orm, og med Harald Sigurdssons

råd og St.Olavs hjelp blir hun frisk; Msk. kapittel 22: En mor ber Harald om råd for sin
sønn som har mistet hukommelsen, og han blir frisk etter moren gjør som Harald ber om.
Harald Hardråde får ofte skryt for sin visdom hvilket er tydelig i sistnevnte episode, da
Magnus sier til moren at hun heller burde spørre Harald om råd fordi han er den viseste
kongen.

4Msk. kapittel 13.
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det lureste valget, for Harald slutter seg til Magnus og de stifter et vennskap
seg imellom.

Magnus sin egenrådighet lønnet seg i dette tilfellet, i motsetning til
hva som skjer med Harald når han trosser rådet fra Magnus. På Magnus
Olavssons dødsleie gir han sine siste råd til sine venner, blant annet kong
Harald. Han ber kongen om å bli venn med sine venner, og la kong Svein
styre Danmark i fred. Han burde ikke prøve å legge krav på den danske
tronen.5 Han trosser disse rådene ganske kort tid etter Magnus død, og til
syvende og sist er det grunnen til hans egen død i slaget ved Stamford Bridge
etter å ha angrepet Danmark og alliert seg med den engelske kongens bror,
Tostig.6 Å ikke følge Magnus sine råd får katastrofale følger for Harald.

På lik linje med testene er råd og rådgivning også kontekstuelle. Det
er den allmenne oppfatningen av resultatet som avgjør om rådet var godt
eller dårlig. Dermed blir det risikabelt å gi råd; man vet aldri hvordan det
vil ende. Samtidig blir det betraktet som en forventning i et vennskapsbånd
å gi og motta råd. Ingen ønsker å bli kjent som den personen som gir dårlige
råd, som er inntrykket vi får av blant annet Gyrges råd til keiseren.7 Ved
flere anledninger prøver Gyrge å få keiseren til å teste Nordbrikt, men hver
gang ender Gyrge selv opp i en dårlig posisjon ved at Harald alltid klarer å
lure seg unna.

Når kongene gir råd ønsker forfatteren å vise frem deres kongelige
egenskaper, særlig i Harald Hardrådes tilfelle. Det er gjerne tåtter som kun
eksisterer for å illustrere kongens visdom og villighet til å hjelpe sitt folk med
ulike problemer.8 Når kongene mottar råd kan det tolkes som et uttrykk for
å utjevne kongens posisjon, å fremstille ham som en primus inter pares som
er gjensidig avhengig av sine venner. Det er en viss balanse mellom å gi og
motta råd mellom kongen og folket. Forfatteren viser på denne måten et slags
nostalgisk blikk på det tradisjonelle vennskapsbåndet som står i kontrast til
den nye kongsideologien som var i ferd med å ta over i årene rundt 1220.

5Msk. kapittel 26.
6Msk. kapittel 50.
7Det beskrives til og med hvordan keiseren føler at Gyrge har gitt ham dårlige råd:

”The emperor now felt that whatever he got from Gyrgir’s counsels turned out badly, and
he could not see how things were likely to improve.” (Andersson og Gade, Morkinskinna,
s. 145.)

8Folket søker råd hos kongen når det gjelder alt fra sykdom, til ære, til kjærlighetssorg.
I Msk. kapittel 19 får Tore hjelp av Magnus til å beskytte sin ære mot Harald som har
gjort narr av ham; Msk. kapittel 65: Kong Øystein hjelper Ivar med sin kjærlighetssorg.
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Ærlighet og å fortelle sannheten

«A prosperous king of the people must be true to his word; it never befits
you to break your pledges, battle increaser»9

Et annet element som går hånd i hånd med rådgivning er forventningen om
at venner skal være ærlige og holde sine løfter, slik Sigvat skald forklarer
til Magnus i sitatet ovenfor. Det gjelder også når det er vanskelig å fortelle
sannheten. Ved å fortelle sannheten om en person eller situasjon så vil den
som får høre den også motta noen implisitte råd. Det gir også en mulighet
til å formidle ønsker om forandring i oppførsel eller tilværelse. For eksempel
forklarer Sigvat skald videre at folket er misfornøyde med hvordan Magnus
har behandlet dem etter han fikk vite at fosterfaren Kalv Arnesson var med
på drapet av hans far. Magnus plyndret og bøtla folket som straff etter dette.
Sigvat blir trukket ut til å fortelle kongen at det han gjør er galt. Folket ønsker
at han skal endre oppførsel, og han må gjøre noe om han vil fortsette å ha
lojale tilhengere og kongstittelen. Han passer på å velge ordene sine med
omhu, slik at kongen faktisk tar til seg det han sier. Kongen følger skaldens
råd, og situasjonen endrer seg drastisk til det bedre.10

Ærlighet er like situasjonsbetinget og kontekstuelt som rådgivning,
selv om det eksisterer en forventning om at venner skal være ærlige med
hverandre. Dette illustreres i episoden der Kolbein må mekle mellom kong
Magnus Berrføtt og høvding Sveinki. Sveinki nektet å underlegge seg Magnus,
og det ser ut til å eskalere til en potensielt voldelig konflikt. Kolbein, som
er fosterbror og god venn med Sveinki, blir nødt til å mekle mellom dem.
I forhandlingene pynter han på både det Magnus og Sveinki sier når han
leverer beskjeder fra den ene til den andre, slik at de skal klare å komme
frem til et forlik. Nettopp fordi Kolbein unngår å fortelle sannheten klarer
de å etablere fred mellom seg. Like etter lyver han igjen når han holder
gjestebud for Magnus og sier der var en gave fra Sveinki. Sveinki må forlate
landet i 3 år, men det tar ikke lang tid før området han tidligere styrte blir
overtatt av banditter og plyndrere. Magnus blir tvunget til å oppsøke ham
og be ham komme tilbake for å skape orden igjen.11

Forfatteren av Morkinskinna fordømmer ikke Kolbein for å ha løyet,
tvert imot. I denne sammenheng var det det eneste rette å gjøre for å klare å
mekle mellom de to partene. Kolbein ble den naturlige mekler da han hadde
et nært vennskap med både høvdingen og kongen selv. Selv om Sveinki fatter
mistanke om at Kolbein ikke forteller hele sannheten går han med på forslaget
hans fordi de er så gode venner. Utfallet av meklingen og løgnene blir en

9Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 107.
10Msk. kapittel 3.
11Msk. kapittel 56.
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fredelig løsning for alle parter, og dermed blir det tolket som en suksess.
Vi har også eksempler på episoder der vanlige folk lyver til kongen

for å beskytte sin egen høvding. Når Sigurd Slembe herjer rundt tar han
på et punkt sønnen til Einar til fange. Arbeiderne på gården springer til og
sier at sønnen tilhører dem, ikke Einar, og med det lar Sigurd ham gå. Når
Einar kommer tilbake og får høre at arbeiderne løy til Sigurd for å beskytte
sønnen hans belønner ham dem med flotte gaver.12 Et annet eksempel er
episoden der Odd har drevet ulovlig handel med Lappene, og hans venn
Torstein hjelper ham med å skjule skatten fra kong Harald. Torstein er også
Haralds hirdmann, så det er interessant at han i denne episoden velger å
prioritere sin venn Odd fremfor sin egen konge. 13 Torstein kjenner nok Harald
og vet at hans vrede neppe vil ende godt for Odd.14 Han blir senere avslørt
når Odd sender ham noen flotte hester i gave. Harald ønsker å ta livet av
ham for løgnen hans, men ingen vil følge befalingen til kongen. I stedet mister
Torstein sitt vennskap med kongen.

På side 51 trakk jeg frem et par episoder der Sigurd Jorsalfares følgere
ble testet av hans utilregnelige oppførsel. Tilhengerne var til tider brutalt
ærlige med ham, og i disse tilfellene ble de godt belønnet for ærligheten sin.
Det er ikke alltid det går like bra når kongens menn er ærlige eller gir ham råd.
Magnus Sigurdsson er i en vanskelig situasjon når Harald Gille har kommet
til Norge og får stor oppslutning blant folket. Sigurd Sigurdsson forsøker å
gi råd til Magnus, men tre ganger nekter han å ta imot rådene. Sigurd blir
fornærmet, og sier til Magnus at da får han bare gi det rådet han har lyst
til å høre: bli sittende i Bjørgvin til Harald kommer med en stor hær. ”Then
you will suffer one of two things, death or shame.”15 Med det stormer han
ut. Det går riktig dårlig for Magnus når han ikke følger noen av rådene til
Sigurd - han blir tatt til fange og får tilnavnet den blinde.16

I dette tilfellet får ikke Sigurd noen følger for rådene han ga; det
var i utgangspunktet gode råd med gode intensjoner. Hadde Magnus valgt
å følge dem ville nok utfallet blitt ganske annerledes. Igjen ser forfatteren
en mulighet til å trekke frem viktigheten av at kongen også må lytte til
sine venner. Nostalgien skinner gjennom nok en gang. Det å være ærlig og
oppriktig er helt essensielt for tiltro og tillit, hvilket også innebærer at man
må holde sine løfter.

12Msk. kapittel 90.
13Msk. kapittel 48.
14Dette er ikke første gang noen har løpt i forveien for å advare mot Harald Hardrådes

vrede. Det samme skjedde da en av Haralds hirdmenn dro for å advare Steigar-Tore om
at kongen var på vei for å straffe ham (Msk. kapittel 35).

15Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 363.
16Msk. kapittel 82.
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4.2 Avlegging av eder og å holde løfter

Å holde løfter ble trolig betraktet som en norm, og var forventet av ens
venner og slekt. Det var vanærende å bryte både vanlige løfter og avtaler,
men kanskje særlig formaliserte eder. Det er særlig to typer eder som finner
sted i Morkinskinna: 1) troskapseder og 2) eder avlagt for å sikre fred.

Troskapseder

Like etter kong Magnus har gitt Svein jarletittel setter Einar Tambarskjelve
spørsmålstegn ved avgjørelsen hans. Han mistenker at Svein har større am-
bisjoner enn å bare være jarlen til Magnus.17 Dagen etter ber Magnus Svein
om å sverge en troskapsed til ham.18 Han må sverge på noen relikvier, og
forfatteren gjør et stort nummer ut av hvordan Magnus formulerer eden:

«King Magnús formulated the oath to the effect that he should be faithful
to the king, increase his authority in every way and diminish it in none, and
that he should be faithful and subject to him in all things as long as they
both lived.»19

Dette sitatet kan ses som et forsøk på å minske tvetydigheten som gjerne
preget de fleste edene i middelalderen. Gerd Althoff legger blant annet vekt
på denne tvetydigheten og at det gjerne ble tatt for gitt hva, for eksempel, en
troskapsed innebar.20 Forfatteren prøver her å vise til hvilke mer eller mindre
konkrete ting som ble nevnt i eden, selv om det fortsatt er rom for tolkning i
denne formuleringen. Flertallet av edene presentert i Morkinskinna blir ikke
behandlet i slik detalj.21 Trolig gjør forfatteren dette for å øke alvorlighets-
graden av sviket til Svein senere, når han både sverger på noe så hellig som
relikvier, og det er mindre tvetydig hva troskapseden faktisk inneholdt. For-

17”Too great a jarl, too great a jarl, foster son” sier Einar til Magnus, hvilket gjør ham
fornærmet. Sitatet peker på at det i Olav Haraldsson og kong Magnus sin tid kun var én
jarl i Norge, og han var potensielt den største rivalen til kongemakten. Einar prøver derfor
å advare Magnus, som reagerer med å bli sint for å sette spørsmål ved hans avgjørelse
(Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 113, 423).

18Msk. kapittel 4.
19Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 113.
20Althoff, «Symbolic Communication».
21Eksempler på slike eder er Msk. kapittel 49: Tostig sverger troskap til Harald. Dette

likner mer på en likeverdig allianse enn en ensidig troskapsed; Msk. kapittel 52: Jarl Harold
sverger ed til jarl William om at han ikke vil stå imot ham; Msk. kapittel 78: Harald Gille
må sverge ed til kong Sigurd om at han ikke vil legge krav på tronen så lenge han og kong
Magnus lever; Msk. kapittel 1: Både Kalv Arnesson og Einar Tambarskjelve og 12 menn
må sverge troskap til Magnus. Verken i tilfellet til Kalv eller Einar blir detaljene behandlet
på samme måte som i eden til Svein.
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fatteren støtter også opp rundt troverdigheten til denne troskapseden ved å
legge ved et skaldevers som beskriver at troskapseden ble avlagt.

Foruten personlige troskapseder har vi også tilfeller der hele folk sver-
ger troskap til en konge. Like etter kong Magnus dør reiser kong Harald til
Norge og blir tatt til konge på Eyrartinget. Her skriver forfatteren at ”all
Norway swore fealty to him at that meeting.”22 Det er åpenbart umulig for
et helt folk å sverge troskap til en konge i praksis, men forfatteren bruker
hendelsen som en illustrasjon på en overgang for folket fra en konge til en
annen. Det er et litterært virkemiddel mer enn en realitet. De personlige
troskapsedene har både en litterær og idealistisk funksjon; de forsterker for-
tellingen enten ved å bygge opp en karakter som lojal, eller legger til rette
for et svik senere. Eder er er utbredt fenomen i middelalderkilder fra hele
Europa og var en del av livet til folk, og derfor var det også et virkemiddel
som Morkinskinnas forfatter kunne spille på.

Fredsavtaler

Troskapseder ble gjerne avlagt for å forhindre konflikter i å utvikle seg og
sikre fred, men det ble også avlagt eder etter en periode med mekling som
en løsning på konflikter. Et eksempel på et slik forlik er ved avslutningen
av gjestebudet Harald Hardråde holder for Magnus like etter han mottok
kongstittelen. Magnus tildeler halve riket til Harald, og som tilbakebetaling
holder Harald et flott gjestebud og deler halve skatten han har samlet fra det
Bysantinske riket med Magnus. ”They concluded the feast by having twelve
of the most powerful men in each retinue swear oaths of reconciliation.”23

Med det var festen over, og de reiser fra hverandre som gode venner.24

Harald og Magnus var i konflikt før Magnus bestemte seg for å sende
det hemmelige brevet til Harald med ønske om fred. Eden som hirdene deres
sverger avslutter denne konflikten, og markerer starten på deres vennskap
og en fredeligere tid. Denne typen fredsskapende eder ble gjerne brukt som
forlik. Det ser vi også i fredsavtalen mellom de skandinaviske kongene som blir
beskrevet i enda større detalj enn troskapseden til Svein. Først beskrives alle
kongenes utseende, hvor flotte, høye og mektige de er. Deretter følger detaljer
fra fredsavtalen mellom kongene; hvem som skal beholde hvilke landområder,
at de skal tilbakebetale hverandre for skader, og til slutt at den svenske
kongen gifter bort sin datter25 til den norske kongen.26 Datteren får til og

22Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 187.
23Sst., s. 155.
24Msk. kapittel 14.
25Giftermål var en vanlig måte å løse konflikter på. Se også Msk. kapittel 58: Den skotske

kong Malcolm og kong Magnus inngår fredsavtale når de gifter sine barn med hverandre.
26Msk. kapittel 58.
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med tilnavnet friðkolla, eller ”peace-girl”.27

Det er gjerne folket som tar initiativ til å skape fred mellom kongene,
da det er de som lider de største konsekvensene av at kongene er i konflikt
med hverandre. Etter kong Magnus og kong Hardeknut har vært i strid og
drevet krigføring i lang tid vil folkene deres forsøke å ordne et forlik mellom
kongene. Forfatteren beskriver hvordan bøndene var ivrige på å forbedre
forholdene mellom kongene, og at de begge var mottakelige for råd fra sine
følgere. De inngår en livslang fredsavtale som sa at dersom en av dem døde
uten en arving skulle den andre overta hans rike, og det skulle være fred
mellom dem.28

Forfatteren vektlegger særlig hvor viktig det er at kongen lytter til
sine følgeres ønsker. I årene rundt 1220 kan det potensielt ha vært et økende
problem at kongen følger sine egne planer og ønsker grunnet den nye rex
iustus ideologien. Han måtte nok fortsatt lytte til sine nærmeste rådgivere
for å beholde den indre sirkelen av venner likevel. Bildet av Hardeknut og
Magnus vi får her er to ledere som de fremste blant likemenn, hvor deres folks
ønsker og vilje må komme foran deres egne ambisjoner til tider. Hvis ikke en
konge lytter til folket kan han risikere å miste sin posisjon i dette samfunnet,
og det er denne tradisjonelle maktbalansen forfatteren romantiserer.

4.3 Gavebytte og stifting av vennskap

I kapittel 1.2.2 om vennskap vektla jeg viktigheten av gavegivning. Utveksling
av gaver er kanskje den klareste måten å vise frem et vennskap offentlig, og
det er en metode for å både stifte og vedlikeholde et vennskapsbånd. Det å
motta en gave kan være ærefullt, og tilsvarende vanærende og uforskammet
kan det være å takke nei til en gave. Jevnlig gaveutveksling eller gavegiving
må ta sted for å opprettholde et lojalt bånd. Hovedsakelig er det de vertikale
båndene mellom konger og tilhengere, eller de horisontale mellom konger,
som blir omtalt i denne sammenheng.

Et godt eksempel på utveksling av gaver og gjengaver finnes i fortel-
lingen om kong Sigurd Magnusson når han er på besøk hos keiser Kirjalax i
Konstantinopel. Like før kongen skal reise avgårde etter et opphold hos keise-
ren gir han alle skipene sine i gave, og får til gjengjeld hester til både seg og
sine menn, samt en eskorte som skulle lede dem et stykke på vei hjemover.29

Sigurd hadde tilbrakt mye tid hos keiseren, og mottatt mange flotte gaver fra
ham i løpet av oppholdet. En gave skal alltid tilbakebetales enten i form av

27Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 307.
28Msk. kapittel 2.
29Msk. kapittel 63.
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støtte eller andre gaver for å demonstrere vennskapelige intensjoner, lojalitet,
samt sosial etikette. Denne utvekslingen er beskrevet veldig kortfattet, men
den fungerer som et eksempel på en nogenlunde balansert utveksling mellom
høytstående ledere.

Jon Viðar Sigurðsson vektlegger at høvdingene på Island brukte venn-
skap ”for å opprette allianser med hverandre, i forsøk på å nøytralisere og
utkonkurrere motstanderne sine”30, og at det etter hvert ble skapt lover som
skulle begrense hvor mye man kunne gi som vennegaver. ”Lovgiveren forsø-
ker med andre ord å begrense aristokratiets mulighet til å bygge opp en lokal
maktposisjon og eventuelt forstyrre den freden som senket seg over landet i
andre halvdel av 1200-tallet.”31 Det er interessant at Island innførte ekspli-
sitt lovregulering av gavegivning, fordi det forutsetter at gavegiving var et
viktig middel for maktkonsentrasjon. Å ha allierte spredt rundt er praktisk i
politisk krevende situasjoner, men for å kunne opprette en allianse må begge
parter føle at det er hensiktsmessig og fordelaktig for dem. Ved å utveksle
gaver av gjensidig verdi kan høvdingene som sådan skaffe allierte32, og dette
fører til at de høvdingene som lykkes med å akkumulere mest rikdom også
besitter mest makt. Om én høvding ga en stor gave til en annen høvding og
han ikke klarte å tilbakebetale med en tilsvarende flott gave ble han bun-
det til den andre i form av tjeneste og underordning. Dette leder på sikt til
maktkonsentrasjon hos de rikeste. Island går inn for å hindre denne makt-
konsentrasjonen på 1200-tallet; det viser samtidig at det var et reelt problem,
og at gavegivingens posisjon og funksjon i samfunnet faktisk var sentral.

Der de likestilte lederne i samfunnet kunne utveksle gjensidig prakt-
fulle verdisaker kunne ikke de lavere sjiktene tilbakebetale gavene med mot-
gaver. Det de derimot kunne tilby var tjenester og støtte. ”De ble moralsk
avhengige av giveren inntil de hadde betalt gaven tilbake i form av tjenes-
ter.”33 Kongene betalte gjerne skalder for sine tjenester, altså deres evne til
å skape underholdning og gode kvad, og sine hirdmenn for sin lojale tjenes-
te gjennom militær og politisk støtte med penger og andre gaver. Man ser
viktigheten av denne gavegivningen særlig i tilfellet til Halldor som ikke fikk
godt nok betalt av Harald.

Morkinskinna beskriver også hvordan noen menn i sagaen ikke øns-

30Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 42.
31Sst., s. 55.
32Eksempler på andre episoder med utveksling av gave og gjengave er Msk. kapittel 14:

Harald mottar halve riket til Magnus, og gir ham halvparten av all rikdom han besitter
tilbake; Msk. kapittel 18: Magnus og Trand bytter kappe og våpen for å vise vennskapelig-
het; Msk. kapittel 20: Eindridi tar imot hester fra en lovløs mann, og tilbakebetaler med
vennskap og opphold gjennom vinteren.

33Sigurðsson, Den vennlige vikingen, s. 27.
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ker gaver fra kongen, men heller kongens vennskap. En høy mann kommer
en dag til kong Magnus og sier han var den som ga ham råd i slaget ved
Lyrskogshede. Magnus tilbyr ham flere gaver, men han takker nei til alle.
Mannen ender opp med å gi Magnus tre flotte ringer som takk for at han tok
imot rådene hans, og Magnus tilbyr ham sitt vennskap som han aksepterer.34

Dette er en veldig kort fortelling, ment som et exemplum på hvordan venn-
skap er viktigere enn materielle goder.35 Å ha et godt vennskap med kongen
er av større verdi enn gull. Det samme gjelder vennskap med Gud og helge-
ner, hvilket trolig er grunnen til at kongene stadig donerer store rikdommer
til kirkene. Det er bedre å være på den sikre siden og vite at man kan regne
med Guds støtte. I noen tilfeller er det usannsynlige summer som blir donert,
slik som forfatteren beskriver gaven fra kong Harald til kirken i Jerusalem:

«He gave so much money in gold that no one can calculate the amount.»36

Vennskap var mer effektivt og stabilt i vertikale bånd enn i horisontale, da
vennskap generelt var preget av opportunisme horisontalt. Å gi gaver er den
vanligste måten å stifte vennskap på i Morkinskinna.37 Det er tydelig at fly-
ten av gaver ikke kan stoppe opp i dette samfunnet, nettopp fordi forholdene
og makten er basert på personlige bånd. Gavegivning og vennskap på hori-
sontalt plan var preget av allianser som lett kunne brytes, samtidig som det
bidro til å stabilisere forhold og unngå konflikter. Vertikalt fungerte gavegiv-
ningen mer effektivt, da avhengighetsforholdet til den underordnede gjorde
lojalitetsforbindelsen sterkere.

4.4 Religiøs lojalitet
Jeg har til nå i stor grad fokusert på relasjoner og lojalitet mellom venner og
innad i slekten, men det religiøse aspektet er også alltid tilstede i sagaen, og er
derfor vanskelig å overse. Morkinskinna tematiserer religiøse relasjonsforhold
gjennom lojalitet til særlig St.Olav, og til Gud selv. Ved å opprette vennskap

34Msk. kapittel 16.
35Et liknende utfall finnes i fortellingen om Hogne og Harald, hvor Hogne takker nei til

høvdingtittelen og heller ønsker kongens vennskap (Msk. kapittel 35). Det samme gjelder
Tord som lager et dikt om Vidkunn. Han blir tilbudt en ring som betaling for diktet, men
ønsker heller å vinne hans vennskap (Msk. kapittel 68).

36Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 144.
37Eksempler på episoder der vennskap stiftes med gavegivning: Msk. kapittel 1: Einar

bli venn med Magnus gjennom Karl som reiser rundt på vegne av ham; Msk. kapittel 4:
Magnus stifter vennskap med Svein; Msk. kapittel 14: Harald og Magnus stifter vennskap;
Msk. kapittel 36: Audun gir alt han eier for å kjøpe en bjørn som han vil gi til kong Svein
og stifter vennskap med ham; Msk. kapittel 40: En islending stifter vennskap med Harald
når han kan fortelle gode historier.
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med en helgen kunne man sikre seg deres støtte i livet, og denne typen
relasjon fungerte i stor grad på samme måte som relasjoner mellom konger
eller høvdinger og bønder. Unntaket var at gaver ble gitt oppover i hierarkiet
til helgenene og Gud, og ikke nedover.

Kong Edwards brev til Magnus

Etter kong Hordaknuts død var Magnus regnet for å være den rettmessige
arvingen til den engelske tronen etter deres avtale, men Edward den gode
overtok tronen i England. Magnus ønsker å ta det han mener tilhører ham, og
sender et brev til Edward hvor han fortalte om avtalen med Knut, inkludert
en forespørsel om han blir nødt til å gå til krig eller ikke for å overta tronen.
Morkinskinna siterer store deler av brevet som Edward sendte til svar til
Magnus hvor han forklarer at han alltid har ventet tålmodig på tronen, og
at Gud har gitt ham tronen fordi han fortjener den og det er hans vilje.
Magnus viser forståelse for sorgen og smerten Edward har levd med lenge,
men ikke minst vektlegger han hvor dedikert Edward er til Gud. Det er deres
felles dedikasjon til Gud som hindrer Magnus i å tvinge Edward av tronen.38

Magnus sier videre at:
«[...] the only thing [I] would increase by killing such a chieftain and godly
man as King Edward [is my] chance of losing what [is] worth a great deal
more, to wit, [my] hope and trust in almighty God.»39

Religionen blir her brukt som en begrunnelse for at Magnus ikke skal legge
krav på tronen. Det kan virke som forfatteren prøver å legitimere det på en
slik måte at Magnus ikke skal bli vanæret av at han ikke følger opp sitt krav
og avtalen med Hardeknut. Hvis han hadde latt saken ligge uten begrunnelse
kunne han blitt ansett som en svak konge. Det å la Edward være i fred
av respekt til Gud er, derimot, ærefullt og en god grunn til å ikke presse
saken ytterligere. På denne måten uttrykker forfatteren at kongen har så
stor respekt for Gud at han gir opp sitt krav på tronen. Religiøs støtte og
å være i Guds nåde er viktigere enn å la seg rive med i politisk spill og
maktkamp.40

Å spille på religiøs tilhørighet blir brukt som et slags verktøy i denne
episoden. Det er særlig en annen episode der religion brukes som et våpen på

38Msk. kapittel 7.
39Andersson og Gade, Morkinskinna, s. 128.
40En annen merkverdig episode handler om hertug Otto og keiseren. Otto fikk i oppdrag

om å be om kong Magnus søsters hånd i ekteskap, men ender opp med å ta henne til kone
selv etter å ha lurt keiseren. Keiseren tolker det som at det var Guds vilje at han skulle få
henne, og at han selv har brukt opp sin tid som keiser. Det ender med at han gir hele riket
og keisertittelen til Otto grunnet Guds nåde og vilje. Her er det klart at keiseren setter
Gud over sin politiske og jordlige posisjon (Msk. kapittel 5).
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liknende måte. Nordbrikt og Gyrge vil infiltrere en by som er godt beskyttet
av en bymur, og Nordbrikt legger en plan om at han skal late som han er
en død høvding slik at de kan snike inn sine egne menn for å ”begrave” ham.
De som driver kirkene i byen var visstnok veldig entusiastiske og meldte
sin kirke til disposisjon, særlig fordi de kunne tilby god betaling i gull for
å holde begravelsen. Planen fungerer akkurat slik de planla, og med det
klarer Harald og hans menn å angripe byen fra innsiden ved å spille på
deres felles religiøse tilhørighet og pengegaver.41 Deres felles religion skaper
visse felles tillitsrammer som kanskje gjør at innbyggerne åpner seg lettere og
viser større grad av forståelse for ønsket om å begrave sin høvding ordentlig.
Morkinskinnas forfatter vektlegger likevel at det var kirkeeiernes tørst etter
penger hovedsakelig som var drivkraften i denne sammenheng, og som til
syvende og sist gjorde at byen ble plyndret.

St.Olavs støtte

I de fleste suksessfulle slagene om tar sted i Morkinskinna får de norske
kongene hjelp av St.Olav til å vinne kampen. Han bidrar også til at flere
blir helbredet for ulike sykdommer.42 I ett spesielt tilfelle bidrar Olav til at
Magnus unngår å begå en umoralsk handling.

Margrete var datter til en suksessfull høvding kalt Trand, og hun hadde
rykte for å være meget vakker og intelligent. Før Magnus ankommer gården
der de bor sier Margrete at hun har på følelsen at det er bedre om Mag-
nus ikke kommer. Kongen blir likevel tatt godt imot av høvdingen, selv om
Margrete ikke er like begeistret. Magnus krever å få tilbringe natten med
henne, selv om verken Margrete eller faren ønsker det. Margrete blir besøkt
av en fremmed skikkelse som ber henne si til Magnus at hun har vært med
hans slektning, Sigurd. Hun gjør som hun blir bedt om, og kongen blir sint og
trekker seg umiddelbart tilbake. Magnus forklarer det med at det var St.Olav
som besøkte henne, og at han og Gud ikke ønsket at Magnus skulle ligge med
Margrete. Det var deres måte å stoppe Magnus fra å gjøre noe umoralsk.43

Gud er tilstede gjennom hele sagaen, og troskap til ham kommer til uttrykk
gjennom eder, gavegivning, støtte i konflikter og vanskelige livssituasjoner,
støtte i slag, og gjennom mirakelfortellinger. Morkinskinnas forfatter verd-
setter kristne egenskaper og verdier som tilbakeholdenhet og kjærlighet til
sine venner, samtidig som han kombinerer det med verdslige syn på venn-
skap og slektskap. Moralfortellinger ble gjerne brukt i kirkelig sammenheng

41Msk. kapittel 12.
42Se side 90 for rådgivning som leder til helbredelse. Som oftest er det en kombinasjon

av kongens visdom og St.Olavs hjelp som løser problemet.
43Msk. kapittel 23.
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for å formidle Biblens budskap på mer forståelige måter, og det er ikke man-
gel på liknende exempla i Morkinskinna. Den litterære og historiefortellende
funksjonen med moralfortellinger i Bibelen og i sagaen er den samme; den
skal gi retningslinjer for hvordan folk bør handle og leve. I Morkinskinna er
det riktignok større fokus på de verdslige båndene mellom kongen og hirden,
og kongen og bøndene, enn mellom Gud og helgener og folket.

4.5 Oppsummering
Rådgivning og ærlighet er begge kontekstuelle elementer da resultatene av-
gjør om det er gode råd eller akseptert å lyve. Det er ikke utelukkende illojalt
å lyve for sine venner dersom omstendighetene tillater for eksempel forlik.
Idéelt sett skal eder overholdes, og edsbrudd kan brukes som argumenter
mot en annen part og er en måte å svartmale karakterer på. Likevel legitime-
rer forfatteren ved flere anledninger edsbrudd begått av konger. Gavebytte
brukes gjerne ved stifting av vennskap, men flyten av gaver må også opprett-
holdes for at en konge skal kunne holde på maktposisjonen sin. Sjenerøsitet
og gjensidighet er helt sentralt for vennskapsbåndet og opprettholdelse av
lojalitet. Til slutt lønner det seg å sikre seg støtte fra Gud og helgener på
samme måte som vennskap stiftes og opprettholdes mellom en høvding og en
bonde, men gavene går oppover i hierarkiet her. Med Gud på sin side kan
man få støtte i mange ulike situasjoner i livet der det trengs.



Konklusjon

Innledningsvis presenterte jeg to overordnede tematiske områder som har
vært fokuset for denne oppgaven. I dette kapittelet vil jeg forsøke å komme
frem til en konklusjon med utgangspunkt i disse og den empiske undersøkel-
sen. Målet har vært å undersøke:

1) Innholdet i fenomenet lojalitet og hvordan tillit bygges
i Morkinskinna
2) Testenes rolle og hvordan det påvirker tillitsbyggingen

Begge disse temaene må ses i sammenheng med den historiske konteksten
rundt 1220. Spørsmålet ligger i hvordan Morkinskinnas forfatter løser pro-
blemet med overgangsfasen, og hvilken idé om lojalitet og tillitsbygging han
fremmer gjennom sitt verk. Kongsideologien introduserte en form for abso-
lutt lojalitet som inkluderte en plikt og lydighet som ikke eksisterte i det
tradisjonelle, personlige vennskapsbåndet preget av relativ lojalitet. Hele sa-
gaen, særlig testene, må ses som et uttrykk for et savn mot det trygge og
tradisjonelle, og en usikkerhet rundt hvordan tillit skal bygges hans egen tid.
Kongen i Morkinskinna er en primus inter pares som er en del av spillet
på samme linje som andre aktører, trolig i en viss kontrast til posisjonen til
Håkon Håkonsson i forfatterens egen samtid. Kongen må forholde seg til det
samme systemet av ære, lojalitet og tillit som alle andre i sagaen. Han er
ikke i en overhøyet posisjon.

Troverdighet, ære og oppriktighet er helt sentralt for lojalitetsfeno-
menet med tanke på den urolige samtiden. Det er en grunnleggende del av
vennskapsbåndet og tillitsbyggingen. Tillit til slike abstrakte systemer som
den nye kongsideologien bygges gjennom adgangsporter og erfaring med sys-
temene over tid.44 Ifølge Giddens er tradisjonelle religioner helt annerledes
fra moderne abstrakte systemer fordi den individuelle tilliten og gjensidighe-
ten kan overføres til deres personifiserte skikkelser, eller adgangsporter.45 I

44Giddens, Modernitetens konsekvenser, s. 68.
45Sst., s. 85.
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Morkinskinnas tilfelle kan man si at det stemmer til en viss grad, men kongs-
ideologien var et nytt abstrakt system som folk sannsynligvis ikke hadde hatt
nok erfaring med til å ha fullstendig tillit til. Det kommer til uttrykk gjen-
nom forfatterens fremstilling av både kongens posisjon og hvordan aktørene
tester hverandre. Kirkens representanter var nærmere folk flest i dagliglivet
og fungerte dermed som adgangsporter for den nye kongsideologien. Etter-
som ideologiens personifiserte skikkelse, kongen selv, ikke var tilstedeværende
mesteparten av tiden for vanlige folk var kirkens menn viktige for å spre idéen
om rex iustus-kongen. Hvordan tillit og lojalitet til kongemakten ble bygget
endret seg derfor sakte men sikkert. Morkinksinna blir skrevet i denne over-
gangen, og uttrykker en skepsis til det nye og fremmede. Lojaliteten kan sies
å ha gått fra å ha et personlig preg som var mer direkte tilknyttet kongen og
høvdingene, til et mer upersonlig og abstrakt pliktbasert bånd mellom kongen
og folket. Morkinskinna forsøker derfor å bidra til å skape større diskusjon
rundt lojalitet og hvordan den burde fungere i det virkelige liv.

Likevel vil jeg argumentere for at forfatteren i større grad er opptatt av
det allmennmenneskelige i hvordan tillit bygges generelt heller enn kongens
person, posisjon, eller ideologi, og det er her testene kommer inn i bildet.
Testene bryter med det tradisjonelle og er et av særpregene til Morkinskinna
som vi ikke finner igjen i andre sagaer. Testene er ofte veldig strenge og
totalt urealistiske, de er ikke representative, men illustrerer heller de nye
spenningsforholdene i samfunnet og hvordan man skal forholde seg til dem.
Testingen av hverandres karakter uttrykker et behov for å undersøke andres
intensjoner og oppriktighet, samtidig som det regulerer relasjonsforhold og
stabiliserer samfunnet. Testene får nærmest en liknende funksjon som feider,
om man tolker feidene som en stabiliserende, fredsskapende struktur.46 På
samme måte som at feider og konflikter som oftest ble løst gjennom forlik,
eskalerte sjelden testene til konflikter eller uroligheter. De var simpelthen
tilstede for å undersøke, regulere og justere sosiale og politiske relasjoner.
Dette er et av de viktigste poengene; selv om det var urolige tider som førte
til at det var et underbevisst behov for å teste hverandre så eskalerte testene
sjelden til større konflikter.

Som vi har sett var det en overgangsperiode der tillitsskapning var
et ubesvart spørsmål, og tillitsskapningen henger tett sammen med testene.
Testene var til for å forsikre aktørene om at de kunne etablere eller opp-
rettholde sin tillit til en annen aktør. De var ritualiserte, og fungerte som
verktøy for individer som ønsket å undersøke en persons lojalitet og karakter
generelt. Testene kunne påvirke relasjoner og maktforhold, og var derfor en
grunnleggende del av lojalitetsfenomenet og tillitsbyggingen i Morkinskinna.

46Max Gluckman. «The Peace in the Feud». I: Past Present 8 (1955), s. 1–14.
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Forfatteren brukte blant annet testene som en form for moralfortel-
ling. De fleste fortellingene i Morkinskinna har i større eller mindre grad verdi
som exempla både for vanlige mennesker og konger. De var ment for å rett-
lede lytteren i en samtid preget av konflikt og uro. Episodene viste en idéell
fremstilling av hvordan lojalitet burde være, og samtidig stod de trolig i stor
kontrast til hvordan lojalitet ble praktisert til vanlig. Selv om fortellingene
ikke er representative har de likevel stor utsagnskraft i denne overgangsfasen.
Tillitsbygging og lojalitet var altså komplisert rundt 1220, og Morkinskinna
uttrykker det gjennom de mangfoldige testene. Men hva legger Morkinskinna
egentlig i lojalitetsfenomenet helt konkret? Hva kreves av en lojal person?

Det virker vanskelig å finne ut hva lojalitetsfenomenet i Morkinskinna
i realiteten innebar fordi sagaen er så inkonsekvent og kontekstuell, men
den gir likevel uttrykk for visse forventninger som stilles til lojale venner
og slektsmedlemmer. Et av de viktigste elementene var ærlighet. Man skulle
være ærlig og redelig mot sine venner, og lyve til sine fiender. Man skulle gi
gode råd, men interessant nok var det utfallet av å følge rådene som bestemte
om de var gode eller dårlige. Gaveutveksling ble brukt for å stifte vennskap og
mekle i konflikter, men også for å vise at man verdsetter en annens lojalitet.
Dersom man ikke belønnet sine venner godt nok kunne de bli fornærmet og
søke støtte andre steder. Kongen måtte oppfylle de plikter som var forventet
av ham, selv om det ikke var en universell enighet om hva det i realiteten
innebar. Sist men ikke minst skulle eder overholdes, og brudd på eder kunne
kun legitimeres om det fantes en virkelig god grunn til å gjøre det.

Samfunnet var preget av større og mindre konflikter, og dermed finnes
mange gode eksempler på hva en lojal venn eller frende ikke bør gjøre. Brudd
på eder var for det meste ansett som vanærende, i alle fall om det ikke
kunne legitimeres på andre måter. Høyere forventninger ble satt til kongens
nærmeste, som i noen tilfeller førte til at de ble straffet hardere for relativt
trivielle handlinger. Sidebytte er ikke nødvendigvis utelukkende regnet som
svik; det er ens rett å bytte side dersom ens venn ikke oppfyller sine plikter
til seg. Som kongens menn og tilhengere er det forventet at man er lovlydige
og ærlige mot kongen, selv om det kan være risikabelt og vanskelig å fortelle
sannheten. Kongen kunne også bruke herjing og vold som verktøy for å vise
at han kunne være uforutsigbar, slik at han sørget for respekt hos sitt folk.

Forholdet mellom venner og slektsmedlemmer var uklart på den må-
ten at det ikke eksisterte lovfestede regler om nøyaktig hvilke rettigheter,
plikter og forventninger som stiltes til ulike roller. Gerd Althoff vektlegger
tvetydigheten i særlig forholdet mellom en vasall og hans herre, og at det
ikke ble ansett som verken en mangel eller et problem i samtiden. Hvorfor
ikke? Fordi folket stolte på en kollektiv anerkjennelse av hva rettmessig opp-
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førsel var.47 Den øverste instans som kunne vurdere noens ære eller skam var
den offentlige mening, ikke kongen, kirken eller noen andre.48 Tvetydigheter
rundt normer og forventninger til diverse roller gir rom for tolkning, og bidrar
til at valg og handlinger har et sterkt kontekstuelt preg.

Overgangsfasen og den politiske situasjonen rundt 1220 har sannsyn-
ligvis hatt innvirkning på Morkinskinnas forfatter med tanke på hans syn
på tillitsbygging og samfunnet forøvrig. Med samfunnet som referansepunkt
blir testene brukt som verktøy, et ritual, for å undersøke lojalitet, hierarki og
personlige egenskaper. Sagaen er inkonsekvent og kontekstuell på alle måter,
og bidrar med mangfoldige exempla og beskrivelser av lojalitetsidealet. Og
sist men ikke minst; Morkinskinna er ikke opptatt av ideologi, men heller
av tillitsbygging og det allmennmenneskelige. Morkinskinna reflekterer med
andre ord overgangen til en formalisert, institusjonalisert og hierarkisk måte
å skape tillit på. Sagaen viser spenningen mellom det tradisjonelle og det
nye, og forfatteren prøver å holde fast ved det tradisjonelle personlige båndet
mellom høvdingene og folket. I sin helhet favoriserer sagaen Island og det
islandske, samtidig som den fremmer de norske kongene og den høviske kul-
turen rundt kongens posisjon. Likevel kommer nostalgien frem i måten tillit
bygges mellom aktørene. Forfatteren er innovativ i bruken av testing som
del av det sosiale og politiske spillet. Testene er forfatterens virkemiddel og
strategi for å illustrere de nye spenningene og usikkerhetene i samfunnet.

47Althoff, «Symbolic Communication», s. 69.
48Sørensen, Fortælling og ære, s. 207-211.
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