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5. Lagmannen og Landslova – Lagmannen i norsk 

mellomalderrettshistorie frå slutten av 1100-talet til 1400 

 

Jørn Øyrehagen Sunde 

 

 

Lagmannen og det juridiske hundreåret 

Noreg gjekk gjennom ei politisk omdanning i hundreårsperioden frå slutten av 1100-talet til 

slutten av 1200-talet. Dette skapte rom for ein ny maktelite som deltok i styringa av statsmakta 

som vaks fram, og som baserte si rolle i statsstyringa meir på kunnskap enn våpenmakt. I denne 

perioden endra lagmannsvervet seg radikalt som ein del av dette store politiske hamskiftet. Frå 

slutten av 1100-talet gjekk lagmannen frå å vera ein lokal ombodsmann for bøndene som møtte 

på tinget, til å verta ein kongeleg tenestemann. Framleis hadde lagmannen inga juridisk makt, 

men var åleine tinget sin hukommelse og organisator. Fyrst i den intensive lovgjevingsperioden 

på 1260- og 1270-talet fekk lagmannen ein ny juridisk, sosial og politisk posisjon. Dette skjedde 

gjennom at lagmannen fekk stor makt til å avgjera saker, at sentrale lagmenn vart tatt inn i det 

høgare aristokratiet og at dei hadde lange tenesteperiodar, og gjennom si juridiske verksemd 

var dei med å omdanna det norske samfunnet slik Landslova føreskreiv. Endringa i 

lagmannsvervet var med å gjera perioden frå slutten av 1100-talet til slutten av 1200-talet til eit 

juridisk hundreår meir enn noko anna i norsk rettshistorie (Bagge 2010, 220–225).  

 Ein finn ikkje det same politiske endringstempo og den same juridiske revolusjonen på 1300-

talet. Hundreåret var likevel prega av endringar. Kjeldene til lagmannen og lagmannsvervet si 

historie fram til om lag 1300 er fyrst og fremst Håkon Håkonssons saga, Håkon Håkonssons 

nye lov frå om lag 1260 og Landslova av 1274. Alt frå byrjinga av 1200-talet har ein òg bevart 

to diplom der lagmannen er nemnt. Men frå 1279 til 1399 har ein, som vist i fig. 1, bevart 576 

diplom der lagmannen opptrer som noko meir enn ein referanse. Dette materialet viser at særleg 

frå 1320-talet mista Vestlandet gradvis sin sentrale posisjon som eit politisk maktsentrum, sjølv 

om Bergen haldt fram å vera ein viktig handelsby. Hovudtyngda av den juridiske aktiviteten 

knytt til lagmannsvervet vart flytta over til Borgartingsområdet på Austlandet og særleg Oslo. 

Samstundes ser vi at lagmennene ikkje lenger vart gjort til ein del av det høgare aristokratiet, 

og på 1340-talet er lagmannsvervet prega av liten kontinuitet gjennom stadig utskifting av 

lagmenn. Deira sentrale rolle i rettslivet haldt seg likevel til sommaren 1349. Men med den 
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store manndauden – som vi kallar Svartedauden – og dei påfølgjande epidemiane etter 1349, 

vert lagmennene ganske usynlege før dei på 1390-talet brått fekk tilbake sin gamle posisjon. 

Men den lange tenestetida til lagmennene på andre halvdel av 1300-talet sikra stabilitet og 

kompetanse i statsadministrasjonen, og dei bidrog til å få i gang hjula i statsmaskineriet etter 

den fyrste store bølgja av pestar.  

 

 Diplom samla Lagmannen i diplom Prosent av samla diplom 

1270–1279 59 1 1,7 

1280–1289 117 2 1,7 

1290–1299 239 23 9,6 

1300–1309 346 39 11,3 

1310–1319 325 42 13 

1320–1329 456 63 13,8 

1330–1339 501 66 13,2 

1340–1349 707 102 14,4 

1350–1359 438 30 6,9 

1360–1369 468 32 6,8 

1370–1379 459 29 6,3 

1380–1389 462 46 10 

1390–1399 508 101 17,4 

 5089 576 11,4 

Figur 1. Tal på diplom der lagmannen opptrer 1270–1399 

 

I det følgjande skal vi meir i detalj sjå oppgåvene og funksjonen til lagmannen, og korleis 

lagmannen gjekk frå å vera politisk ganske uviktig til å verta ein sentral del av styringseliten 

like før og etter overgangen frå 1200- til 1300-talet, for så å verta ein sentral administrativ figur 

som må ha vore med å sikra stabilitet og kontinuitet etter Svartedauden og ut 1300-talet.  

 Sjølv om føremålet er annleis, vil den siste delen av undersøkinga delvis vera parallell med 

den som vart publisert av den norske historikaren Jens Arup Seip i Lagmann og lagting i 

senmiddelalderen og det 16de århundre i 1934. Seip bygde òg si undersøking av lagmannen på 

ein studie av diplommaterialet publisert i Diplomatarium Norvegicum. Eg har i mi undersøking 
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òg brukt diplommaterialet som er publisert etter 1934, samt gjort elektronisk søk i den 

digitaliserte utgåva av diplomatariet.1 Til tider gjer ulik tolking av materialet, samt forskjellen 

i undersøkingsmateriale, at eg dreg andre konklusjonar enn Seip. Delvis diskuterer eg opp mot 

Seip i brødteksten, og delvis i fotnotane.  

 

Lagmannen frå bonde til aristokrat og elite 

Vi har påfallande få mellomalderdiplom der lagmennene og deira juridiske virke er nemnt før 

1293, då vi har ganske god dokumentasjon om to rettssaker der lagmann i Gulating, Sigurd 

Brynjulvsson til Aga, var sentral.2 Det vil ikkje seia at lagmannen er ein aktør som fyrst kom 

inn i norsk rettshistorie på 1200-talet. Men vi veit påfallande lite om lagmennene og deira rolle 

i samfunn og rettsliv før den tid (Tobiassen 1965, 153–162). 

 Lagmennene si grunnleggjande oppgåve var å kjenna lova, og å organisera tinget der lova 

vart handheva. Med andre ord var lagmannen ein nøkkelperson i organiseringa av eit samfunn, 

fordi han – litt enkelt sagt – skulle sikra at samfunnet vart styrt av lov og rett og ikkje rein makt. 

Lagmenn, og personar som utførte liknande oppgåver, kjenner ein difor frå mange stadar i 

Europa etter dei mange krisene som innleia mellomalderen for om lag 1500 år sidan. I den 

keltiske rettstradisjonen vart dei kalla brehon, i den frankiske (og italienske og tyske) for 

scabini, medan dei i Norden altså vart kalla lagmann – loghmađr. 

 Det er umogeleg å seia noko om når lagmannsvervet oppstod i dei områda som i dag utgjer 

Noreg. Den fyrste samtidsskildringa ein har av lagmenn i det norske kulturkrinsen, er frå den 

irske Annals of the Four Masters – Annála Ríoghachta Éireann – frå 969. Her heiter det at ein 

hær frå Hebridane gjorde strandhogg i Irland under leiing av “Lagmannaibh na n-Innsedh” 

(lagmenn frå øyane ) tre år tidlegare, i 966 (Wolf 2007, 212; O’Donovan 1856, 698–699). Her 

er altså lagmennene høvdingar og slik politiske aktørar, og det er difor dei let etter seg spor i 

kjeldene. I Noreg ser derimot lagmenn ut til å ha spelt ei langt meir tilbaketrekt rolle. Det er 

påfallande at historieverk som Historia Norwegie, Ágrip eller Historia de antiquitate regum 

Norwagiensium, alle frå siste halvdel av 1100-talet, ikkje nemner lagmenn i det heile sjølv om 

                                                 

1  Materialet publisert etter 1934 omfattar Diplomatarium Norvegicum band 21 frå 1976, band 22 frå 1995 og band 

23 frå 2011. Diplomatarium Norvegicum er tilgjengeleg for elektronisk søk på 

https://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html (sist opna 11. desember 2018). Det er søkt på lagm* i 

samandraget, og på lag-m*, Logm*, log-m*, log m*, loghm*, logh m*, logh-m*, laugm*, laug-m*, laug m*, 

lagm*, lag-m*, lag m*, gma*, og legifer* i diplomteksten for å fanga opp alle dei diplom der lagmannen opererer 

som noko meir enn ein referanse.  
2  Dei eldste tilvisingane til ein lagmann i det norske diplommaterialet finn vi i Diplomatarium Norvegicum (DN) 1. 

bind (1848) nr. 3: 3; DN 2. bind (1852) nr. 19: 19–20; DN 5. bind (1861) nr. 12: 13; DN 5. bind (1861) nr. 14: 14–

15. 

https://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
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dei handsamar lagting og ting. Denne gruppa juridisk kunnige personar er òg knapt er nemnt av 

Snorre Sturlasson i hans kongesagaer. Og dei få gongane Snorre nemner lagmenn, er det 

svenske lagmenn som spelar ei rolle i historia. I den svenske tradisjonen var lagmennene 

mektige og var ein slags høvdingar med militære funksjonar ved sida av dei rettslege. Dette ser 

altså òg ut til å ha vore tilfellet på Hebridane, som var ein del av den norske kulturkrinsen, men 

ikkje i sjølve Noreg.  

 I staden for lagmenn, har ein kjeldegrunnlag for å seia at det fanst lovkloke menn som må 

ha hatt ein funksjon på tinget. I Gulatingslova og Gulatinget framhevar den norske historikaren 

Knut Helle både Torleiv Spake – opphaveleg frå Gulatingsområdet men seinare busett i 

Frostating – på 900-talet, Atle i Gulatingsområdet på fyrste halvdel av 1000-talet og Besse i 

Borgartingsområdet på siste halvdel av 1000-talet (2001, 41). Lagmennene som vert nemnt i 

Egil Skallagrimssons saga og Þingasaga med Sigurd Ranessons prosess, er det derimot 

vanskeleg å vita om er reelle eller eit resultat av dikting (Helle 2001, 42).3 Difor er det fyrst i 

Håkon Håkonssons saga vi får ein meir inngåande kunnskap om norske lagmenn. Sagaen 

skildrar livet til kong Håkon IV Håkonsson frå 1204 til 1263, og er skrive like etter hans død. I 

følgje sagaen var lagmennene i Noreg i 1223 kalla inn til Bergen saman med viktige personar 

frå heile riket, for å seia fram kven dei meinte var rette arving til den norske trona. Desse 

lagmennene var Gunnar Grjonbak, Bjarne Mårdsson og Torsten Åmundsson frå Frostating, 

Dagfinn bonde og Åmund Remba frå Gulating, Øystein lagmann og Tord Skulle frå Borgarting, 

og Sekse frå Haug og Tord Gudmundson frå Eidsivating (Håkon Håkonssons saga (HH) 1964, 

79). Det ligg i namnet at Dagfinn var av bondeætt, medan Håkon sjølv adresserte Gunnar 

Grjonbak og Amund Remba som bonde (HH 1964, 83–84). Gunnar Grjonbak omtala òg seg 

sjølv både som fattig bondeson og som småbondesson (HH 1964, 83). Tord Skolle sa ikkje 

noko om eigen sosial bakgrunn, men presiserte at han var skikka til å skifta saker mellom bønder 

og ikkje kongar (HH 1964, 85). Sakse frå Haug og Tord Gudmundsson4 kommenterte ikkje 

eigen sosial status eller sa noko om deira virke, men bare samstemte i dei andre lagmennene 

sine utsegn om at det var Håkon som var rett konge (HH 1964, 85–86). Bjarne Mårdsson fekk 

ikkje ordet, men han var av Tjøtta-ætta, og slik sett ingen vanleg bonde. Ein veit ikkje noko om 

bakgrunnen til Torsten Åmundsson, som heller ikkje gav ei eiga utsegn i saka i følgje sagaen. 

                                                 

3  Helle kjem til at dei austnorske kristenrettane og Frostatingslova derimot indikerer eksistensen av lagmenn på 

Austland i Trøndelag før i Gulatingsområdet, som kan ha kome til etter påverknad frå Sverige. Men det tynne 

kjeldegrunnlaget for dette resonnementet kan rett og slett skuldast reine tilfelle og kan ikkje sluttast frå. 
4  Dette er mogelegvis den Tor lagmann – “Þore loghmanne” – som er nemnt i DN 2. bind (1852) nr. 4: 5. 
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 Spørsmålet om arverett til trona er ikkje noko lite juridisk spørsmål, og Gunnar Grjonbak og 

Tord Skolle kan ha eksplisitt spelt ned eigen sosial status og kvalifikasjonar for å slik redusera 

ansvaret dei tok på seg med å gje ei utsegn i denne viktige og store saka. Samstundes er det 

grenser for i kor stor grad ein kan fråvika den allmenne oppfatninga utan å mista truverda. Og 

Gunnar, Dagfinn og Amund sin bondebakgrunn kan det ikkje stillast spørsmål med, sjølv om 

det ikkje er nokon grunn til å tru at dei på nokon måte var småbønder (sjå Ugulen 2007, 55-75 

om bondeomgrepet). Inntrykket ein sit igjen med, er dermed at det ikkje var frå aristokratiet at 

ein rekrutterte lagmenn på byrjinga av 1200-talet. Men den alt nemnte lagmannen i Gulating, 

Sigurd Brynjulvsson til Aga, som vi finn i samband med to rettssaker i 1293, var derimot 

aristokrat. Når vi møter Sigurd Brynjulvsson fyrste gong i eit diplom frå mai 1285, er det som 

medlem av formyndarstyret til kong Erik II og som “herra Siugurðr logmaðr”. Tittelen herra 

viser at Sigurd Brynjulvsson var riddar og tilhøyrande den politiske eliten i landet (Helle 1972, 

364–365). Kva hadde skjedd mellom møtet i Bergen i 1223 og i 1285? 

 Sjølv om Gunnar Grjonbak og Dagfinn bonde ikkje stamma frå noko aristokrati, så var dei 

begge Sverre Sigurdsson sine støttespelarar, og opptrer i Sverres saga (1996, 197–198 og 234). 

Kong Sverre sin kamp for den norske trona kan òg sjåast på som ein kamp mot det herskande 

aristokratiet si politiske makt, og sigeren gav nettopp rom for framveksten av ein ny politisk 

elite (Helle 1972, 82). Slik sett er det typisk at Gunnar Grjonbak, som altså vart adressert som 

bonde og som i følgje han sjølv kom frå heller smålåtne kår, vart far til seinare erkebiskop Eiliv 

Smorbak (Bjørgo 2009). Men enno viktigare når det gjeld lagmennene sin dramatiske 

statusendring i løpet av 1200-talet, er at kong Sverre gjorde dei til kongelege tenestemenn.  

 Lagmannen må opphaveleg ha vore ein lovklok mann som tinget valte som sin ombodsmann. 

Han hadde som oppgåve å hugsa kva som var rett, og organisera tinget slik at det kunne 

handheva retten (Robberstad 1976, 146). Det er lite truleg at dette var ein småkårsbonde. Men 

det er òg ganske naturleg at det ikkje var ein aristokrat. For heile poenget med å organisera eit 

ting var nettopp å fri seg frå maktforholda i samfunnet elles, og erstatta dei med ei samla 

samfunnsmakt som låg til tinget. Det er ikkje med dette sagt at tinget var eit sosialt utjamnande 

organ som sikra kvar mann lik makt og status. Men plikta til å møta på tinget for sjølv bønder 

som ikkje hadde råd til arbeidshjelp på garden, og ordninga med reisepengar til tingmennene 

som møtte både på Gulating og Frostating, viser at sjølv lagtinget – den øvste tinginstansen – 

var meint òg for ein langt vidare krins enn dei som høyrde til samfunnet sitt øvste sjikt (Sunde 

2017, 143). Straks lagmannen vart knytt til kongsmakta som kongeleg tenestemann, var det 

naturleg at han òg vart ein del av styringseliten. Gunnar Grjonbak var kong Sverre sin rådgjevar 

ved sida av å vera lagmann, og Dagfinn bonde vart seinare kongen sin stallare, som i praksis 
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ville seia juridisk rådgjevar, under kong Inge Bårdsson si regjeringstid 1204–1217 (HH 1964, 

31–32; Helle 2009). Med eitt sveip vart dermed lagmannen lausriven frå tinget og knytt til 

kongsmakta. Slik vart lagmannsvervet òg ope for medlemmar av aristokratiet, og det vart 

attraktivt for dei.  

 Det er påfallande at det i Sverres saga ikkje er nemnt at kongen gjorde lagmennene til 

kongelege tenestemenn truleg ein gong på 1180-talet. Det er òg påfallande at utanom striden 

kring trona i 1223, er det eigentleg bare i tilsvarande mindre stridar om trona at norske lagmenn 

er nemnt i denne soga (HH 1964, 32 og 172), og i samband med at både kong Håkon og hertug 

Skule ved eit høve overnatta hos Amund lagmann i Eidsivating (HH 1964, 115 og 215). I ei 

kjelde frå rundt 1266 er det nemnt ein Amund lagmann i Tønsberg, Erling lagmann på Romerike 

og Sigurd lagmann i Oslo (Annaler 1846, 163; Seip 1934, 15, note 2; Regesta Norvegica 1978, 

165). Men ved sida av to mellomalderdiplom, som vi skal sjå på nedanfor, er det ikkje andre 

kjelder til lagmennene og deira virke før etter Landslova av 1274. Dette skuldast nok ikkje at 

dei var uviktige i det norske riket fram til 1200-talet, men bare at dei var politisk uviktige. 

Dermed hadde dei ikkje ein plass i kongssagaene, som noko forenkla kan karakteriserast som 

politisk historieskriving. Det viser òg at tinget generelt, og sjølv lagtinga meir spesielt, ikkje 

normalt var storpolitiske organ.  

 Det var ikkje til å unngå at å knyta lagmannsvervet til kongsmakta førte til at lagmannen i 

større grad vart ein politisk aktør. Ikkje minst fordi det skjedde under styret til kong Sverre, 

som i heile si regjeringstid var i strid med andre som gjorde krav på det norske trona. Grunnar 

Grjonbak vart gjort til lagmann av kong Sverre medan Øystein Erlendsson framleis var 

erkebiskop, som vil seia før 1188. Tolv år seinare, som vil seia vinteren 1200, var Simon 

lagmann ein av åtte som i Sverres saga vert rekna som hovudmenn i eit opprør, som byrja med 

at ein drap alle sysselmennene i Vestfold, Østfold og på Ringerike (1996, 212). Simon lagmann 

er dermed ein politisk figur, slik i alle høve Grunnar Grjonbak og Dagfinn bonde var det, men 

var altså kong Sverre sin fiende og ikkje ven.  

 Det er truleg at Simon lagmann – “Simun logh maðr” – er den same personen som var 

lagmann for Fillip, som sat som konge i Oslo-området mellom 1207 og 1217. Han skal ha dømt 

i ei sak som gjaldt munkane på Hovedøya sin rett til ein gard i Follo på byrjinga av 1200-talet.5 

Dette er, saman med eit diplom om fiskerettar i Lom,6 det eldste vitnesbyrdet vi har frå 

mellomalderen frå eit rettsleg dokument som seier noko om ein lagmann og hans virke. Vi har 

                                                 

5  DN 1. bind 1848 nr. 3: 3. 
6  DN 2. bind 1852 nr. 4: 5 
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sett at rundt 1266 er tre lagmenn nemnt i eit grenseoppgangsdokument på Austlandet. Dernest 

er det i 1279 at ein på ny har eit mellomalderdokument der ein lagmann er nemnt, nemleg 

Amund lagmann i Oslo – “herra Ammundi logmaðr” – som er vitne på eit makeskifte av gardar.7 

Ein kan merka seg at Amund, på same viset som den alt nemne Sigurd Brynjulvsson til Aga, er 

titulert “herra” og altså er riddar. Og lagmennene Amund og Sigurd var ikkje dei einaste. 

Lagmann i Frostating frå 1307 til 1322, Sigurd Jonsson,8 Haldor lagmann i Ryfylke i 1295,9 og 

lagmann deretter i Ryfylke 1299 til 1308, Sigurd Ormsson til Randøy,10 lagmann i Oslo i 1302 

Hauk Erlendsson,11 seinare lagmann i Gulating 1303 til 1322,12 Heming lagmann som bare er 

nemnt ein gong i 1308, og lagmann Guttorm Kolbjørnsson i Tønsberg frå 1304 til 1333,13 var 

alle riddarar og titulert “herra” med jamne mellomrom.14 

 Var det minst ein lagmann som var ein del av det høgare aristokratiet i kvart lagdøme på 

slutten av 1200- og byrjinga av 1300-talet? For perioden 1279–1299 finst det bare bevart 26 

mellomalderdiplom der lagmannen opptrer, og av desse er bare seks frå Frostating og ingen frå 

Eidsivating. Dette må ein ha i minnet når ein slår fast at på slutten av 1200-talet så sat det ein 

riddar som lagmann i Borgarting og to i Gulating. Utvidar vi perioden fram til 1319, har vi 

bevart 55 mellomalderdiplom frå Gulating, 29 frå Borgarting, 16 frå Frostating, men bare sju 

frå Eidsivating. På byrjinga av 1300-talet sat ein riddar som lagmann i Frostating, to i Gulating 

og ein i Borgarting. Det kan dermed vera kjeldesituasjonen som gjer at vi ikkje kjenner nokon 

riddar som lagmann i Frostating og Eidsivating før 1300, og ikkje i Eidsivating etter 1300. 

Desse tala gjev difor grunn til å spekulera i om det i løpet av 1200-talet utvikla seg ein praksis 

for at det skulle vera minst ein lagmann som var ein del av det høgare aristokratiet i kvart 

lagdøme. For dersom vi returnerer til Håkon Håkonssons saga, så hadde kongen sin eigen 

juridiske rådgjevar i Dagfinn bonde som lagmann i Gulating, og han hadde Gunnar Grjonbak, 

som hadde vore bestefaren konge Sverre sin mann, som lagmann i Frostating. Desse støtta hans 

krav på trona i 1223 med vektige innlegg. Ein kan spekulera på om kong Håkon IV, og seinare 

sonen kong Magnus VI, haldt fast ved å utnemnte sine lojale støttespelarar som ei form for 

hovudlagmenn i kvart av dei fire lagdøma på det norske fastlandet. Dei lojale støttespelarane 

                                                 

7  DN 2. bind 1852 nr. 19: 19–20. 
8  DN 2. bind (1852) nr. 89: 76; 3. bind (1855) nr. 127: 125. 
9  DN 2. bind (1852) nr. 35: 31. 
10  DN 2. bind (1852) nr. 54: 48; 4. bind (1858) nr. 76: 75. 
11  DN 1. bind (1848) nr. 93: 86; 2. bind (1852) nr. 66: 58, 
12  DN 1. bind (1848) nr. 97: 89; 1. bind (1848) nr. 165: 143. 
13  DN 2. bind (1852) nr. 72: 63; 1. bind (1848) nr. 224: 181. 
14  Seip 1934, 67 note 3 nemner seks lagmenn som var riddarar i Gulating, men oppgjev ikkje kven dei var eller 

kjeldene til konklusjonen. Difor veit eg til dømes ikkje om han rekna “herra” Sigurd til Shetland mellom dei, noko 

eg altså ikkje gjer, sjølv om eg likevel kjem til same tal.  
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hadde slik politisk makt og vart dermed ein del av styringseliten, som festna seg i eit nytt 

aristokrati. I så fall er det denne ordninga vi ser restane av på slutten av 1200-talet og byrjinga 

av 1300-talet, med lagmenn som er riddarar.  

 Dersom resonnementet ovanfor er korrekt, var lagmenn frå det høgare aristokratiet ein del 

av ein styringstradisjon i det norske riket på 1200-talet. Meir sikkert er det at lagmannen var 

ein del av den regionale eliten. Dersom vi igjen ser på lagmann i Gulating, Sigurd Brynjulvsson 

til Aga, så kom han frå ein familie som alt var ein del av det øvste sosiale sjiktet i Hardanger. I 

eit tapt mellomalderdiplom som vart publisert i 1781, gjer far hans, Brynjulv i Aga, eit 

makeskifte med svogeren sin Peter ung til Sandven (Schnabel 1781, 2. vedlegg s. 3). Peter ung 

til Sandven var far til sysselmann i Hardanger, Peter på Sponheim (Opsahl 2009). Peter 

Sponheim og Sigurd Brynjulvsson var dermed søskenbarn, dei var begge riddarar,15 og ein del 

av same norske styringseliten samstundes som dei sjølvsagt var ein del av den lokale eliten. Vi 

finn dei begge som dommarar i ein tvist mellom brukarane på garden Bleie litt lenger inn i 

Sørfjorden. I 1293 møttest på Aga broder Gunnar og Eirik frå Lysekloster med sine to 

leiglendingar på Ytre Bleie, og motparten Nikolas prest og Ivar Bleie, Gaute og Tormod, som 

representerte Indre Beie. Striden gjaldt ulike rettar og plikter i granneforholdet, og både 

Lysekloster og den lokale kyrkja sine interesser var involvert. Truleg difor var det viktig å setja 

domstolen med personar frå den lokale eliten, og avgjerda vart tatt av Sigurd lagmann, Torolf 

på Jåstad, som høyrde heime i det lågare aristokratiske sjiktet, sysselmannen Peter på Sponheim 

og Jon prest – “Sigurðr logmaðr. Þorolfer a Jastoðom. Petr a Spannæimi. Jonn prestr”.16 Domen 

vart skriven på eit pergament i to likelydande deler. Mellom dei to delane vart det så skrive 

“cirografa”, som tyder utskoren skrift (Taranger [1915] 1979, 170). Deretter skar ein 

dokumentet i to med ei bølgjande linje gjennom “cirografa”, slik at ein med å leggja dei to 

dokumenta saman skulle kunne sjå at dei var originale og ikkje forfalskingar. Dette var etter 

Landslova ein framgangsmåte ein skulle nytta når ein inngjekk ekteskapsavtalar og ved kjøp av 

fast eigedom dersom lagmann, sysselmann eller andre gode menn ikkje var til stades og kunne 

setja seglet sitt på dokumentet, eller det ikkje var vitne på staden som seinare kunne bera fram 

vitnebyrd i ei rettssak,17 sjå Kjøpebolken kapittel 11. Men vi har altså sett at lagmannen og ikkje 

mindre enn tre andre gode menn var til stades, og truleg var det dei som sette på dei fire segla 

som seinare har falt av Bleiediplomet. Det var med andre ord fullstendig upåkravd i tillegg å 

laga eit “cirographum”, men truleg vart det likevel gjort av same grunn som at retten var så 

                                                 

15  DN 2. bind (1852) nr. 64: 56. 
16  DN 4. bind (1858) nr. 6: 9. 
17  Sjå til dømes DN 12. bind (1886) nr. 10, 1. bind (1848) nr. 101 og nr. 124, og 2. bind (1852) nr. 362.  
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prominent samansett – det var mykje som stod på spel for tunge institusjonar og vektige 

personar (Sunde 2009, 114–115). 

 

Ting, lovgjeving og lagmannen 

Lagmannsriddarane var ein type lagmenn som snart skulle forsvinna. For det er påfallande at 

det knapt vart henta inn lagmenn frå det høgare aristokratiet etter 1310. Dette skuldast nok at 

det politiske ved lagmannen sitt virke vart redusert ut etter fyrste halvdel av 1300-talet, og 

lagmannen vart igjen ein lokal stormann med rettslege oppgåver, meir like slik han truleg hadde 

vore fram til slutten av 1100-talet. Det er fleire grunnar til at lagmannsvervet endra seg radikalt 

på siste halvdel av 1100-talet, og så endra seg tilbake igjen på fyrste halvdel av 1300-talet. Ei 

politisk forklaring kan vera at makt vart sentralisert og frigjort frå våpenmakt og i staden utøvd 

av ein administrasjon. I ein slik samanheng vart endringa av lagmannsvervet ei tilpassing til ein 

ny politisk situasjon der lagmannen gjekk frå å ha ei lokal og regional tilknyting, til òg å ha 

sterke band til ei rikspolitisk sentralmakt. Men det forklarar ikkje kvifor lagmannsvervet byrja 

å endra seg tilbake igjen etter vel eitt hundre år. Men kanskje finn ein forklaringa om ein ser på 

det rettslege i tillegg til det politiske.  

 Som alt nemnt, er ikkje lagmannen nemnt i til dømes Historia Norwegie frå siste halvdel av 

1100-talet. Det er derimot dei norske lagdøma. Her vert det forklart at det i sjølandet er fire 

lagdøme: Viken i området rundt Oslofjorden, så Gulating, Trondheim og Hålogaland. I Oppland 

eller Austlandet er det fire andre lagdøme, som er Romerike, Telemark, Hedemarken og 

Gudbrandsdalen (Den eldste Noregshistoria 1950, 13–16). Lagtinga finn ein òg nemnt i 

kongssagaene til Snorre Sturlasson, skrivne på byrjinga av 1200-talet, og han hevdar at det var 

Håkon den gode som sette Gulating og Frostating i si regjeringstid mellom 933 og 961 (Helle 

2001, 30). Begge skildringane er truverdige, men dei fortel oss eigentleg ganske lite om dei 

ulike lagdøma sin oppkomst, om omorganiseringar, samanslåingar, og så vidare.  

 Det ein kan vita ganske sikkert, er – med den norske rettshistorikaren Knut Robberstad sine 

ord – at “den seden å halda ting er utgamal og har funnest i mange land” (1976, 134). Ein må 

tenkja seg at i eit ættesamfunn har ein interne reglar for å løysa konfliktar. Straks ein ønskjer å 

samhandla på tvers av ættene, så treng ein eksterne, felles reglar og konfliktløysingsorgan. Slik 

samhandling vil omfatta til dømes handel og forsvar. Ein må tenkja seg at tinget då veks fram. 

Ein kan seia at bymøtet på Agora i Athen var eit ting, det same var bymøtet på Forum Romanum 

i Roma og synoden i den katolske kyrkja. For overalt i Europa fanst det ulike tingordningar, og 

Noreg var ikkje noko unnatak. Men når vaks lagtinga fram? 
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 Tinget var i utgangspunktet eit lokalt organ, og ein snakkar gjerne om bygdetinget som det 

lågaste tingnivået. Sanninga er at ein ikkje har god og detaljert kunnskap om tingorganiseringa 

før om lag 1200. Men det finst ei rad referansar til ting i Den eldre Gulatingslova og i 

Frostatingslova. Dei er begge nedteikna slik vi kjenner dei i dag rundt 1260, men innhaldet er 

eldre, og tidvis svært mykje eldre. Tinget vi møter i desse rettsbøkene ber preg av å vera eit 

organ ein kalla saman ved behov. Det vil seia at skjedde det eit drap i ei ølstove, så skulle ein 

kalla saman alle i stova til eit ølstoveting der og då for at konflikten ikkje skulle eskalera (Den 

eldre Gulatingslova (G) X-1, 2, sjå òg Frostatingslova (F) V-3, 5, fylt inn frå 

Hákonarbók/Járnsiđa). Var det derimot ein konflikt om bruk av ei fjellstrekning, skulle det 

kallast saman til ting på den ordinære tingstaden. Då skjedde samankallinga ved at det vart 

sendt rundt ei bodstikke eller tilsvarande (Sunde 2017, 141–142). Kor stort område som var 

dekka av det lokale tinget, må ha variert med dei geografiske tilhøva. Men ein kan tenkja seg 

at dei lokale tinga omfatta område som om lag var på storleik med det som i dag utgjer eit 

prestegjeld.  

 Lagtinget var derimot regionalt og ikkje lokalt. Det vil seia at samankalling ved behov var 

så tidkrevjande at heile poenget med rask samankalling for å løysa ein konflikt som elles ville 

eskalera, fall bort. I staden møtte lagtinget regulært ein gong i året. Det vil seia at det i 

utgangspunktet fanst få kontaktflater til å skapa fellesskap og felles forståing. Då måtte ein i 

staden ha reglar og nokon som forvalta og formidla reglane. Slik ser ein at med framveksten av 

lagtinget vaks òg lagmannsvervet fram – dei to er uløyseleg knytt til kvarandre. Samstundes er 

lagtinget sin struktur, og heilt sikkert lagmannsvervet sin, tufta på ordningar som ein òg fann 

på lokalt nivå, men som måtte tilpassast det regionale nivået.  

 Ei organisering av eit regionalt ting som lagtinget fordrar ikkje ei kongsmakt. Alltinget på 

Island er eit døme på krevjande organisering av eit ting for eit stort område utan ei sentralmakt. 

Difor er det slett ikkje nødvendig at lagtinga på det norske fastlandet vaks fram med 

kongsmakta på 900-talet, men kan vera langt eldre. Samstundes er det naturleg at framveksten 

av ei kongsmakt påverka organiseringa av lagtinga. Ikkje minst fordi tinget kunne gjera teneste 

som ein arena for kommunikasjon mellom kongsmakt og undersåttar. Det gjaldt særleg 

lagtinga, som møtte på faste tidspunkt og ikkje vart kalla saman etter behov. Men som vi alt har 

vore inne på, er samstundes inntrykket at den politiske verksemda ikkje hovudsakleg var knytt 

til tinget. Dette var det som endra seg i løpet av 1100-talet, og som gjorde at lagmannsvervet 

etter kvart vart knytt til kongsmakta.  

 Framveksten av ei kongsmakt påverka altså tinget. Samstundes utfordra dette i seg sjølv 

ikkje grunnstrukturar i samfunnet. Men framveksten av ei kongsmakt var bare eit forvarsel om 
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at større endringar var på gang. Kristninga fekk dramatiske konsekvensar gjennom å endra 

verdigrunnlaget i samfunnet. Ikkje minst ideen om at mennesket er skapt i Guds bilete hadde 

konsekvensar for både ættesamfunnet og trælehald. 

 Denne endringa i menneskesyn gjorde at individet tok steget ut av ætta og fekk både rettar 

og plikter i kraft av seg sjølv. Det hadde vore ætta som betalte kompensasjon for eit drap eit 

ættemedlem hadde gjort til den drepne si ætt, som betalte eit ættemedlem si gjeld, og som tok 

ansvar for uføre og gamle ættemedlemmar. På 1200-talet ser vi at dette systemet var i 

oppløysing, ei utvikling som truleg tok til i løpet av 1100-talet (sjå generelt Johnsen 1948, men 

ein skal òg ha i minnet Vogt 2010). I Frostatingslova er det ein eigen sjette bolk som handsamar 

kven som skal betala bøter til kven ved drap, og kor mykje. Her heiter det innleiingsvis, i 

kapittel 1 (F VI-1):  

 

Her hefr upp oc segir i frå þvi er flestum er myrkt oc þyrftu þo marger at vita. Fyrer þvi at 

vandræði vara manna a millum. En þeir þverra er bæði høfðu til vit og godan villia. Hvesso 

scripta scylldi akveðnum botum ef þar ero domdar (Norges gamle Love indtil 1387 (NgL) 

1846, 184.) 

 

Her byrjar fråsegna om det som for dei fleste er mørkt, men som mange likevel vil trenga å 

vita, for fiendskapen veks mann og mann imellom, og dei minkar i tal som både hadde vit 

og god vilje i spørsmål om korleis bøter skulle fastsetjast om dei vart idømde. 

(Frostatingslova, 98.) 

 

Det er mogeleg at denne bolken er skriven til på byrjinga av 1200-talet då ættesamfunnet var i 

oppløysing. For på det tidspunktet vart den alt nemnte lagmannen i Hålogaland, Bjarne 

Mårdsson, truleg henta til Gulating for å koma med eit tillegg til Gulatingslova om same 

spørsmåla (Helle 2001, 17), som vart 16. bolken i lova slik vi kjenner henne i dag. Når 

ætteansvaret etter kvart fall bort, måtte nye reglar erstatta dei gamle for at samfunnet ikkje 

skulle gå i stå.  

 Tanken om mennesket som skapt i Guds bilete gjorde òg trælhald problematisk, men ikkje 

meir enn at kyrkja lenge sjølv var ein stor slaveeigar (Iversen 1997, 18–19 og 289–290). Det er 

det problematiske med trælhald etter kyrkjeleg lære som er bakgrunnen for at det i Den eldre 

Gulatingslova, i Kristendomsbolken, som vert tilskriven Olav den Heilage og skal ha vorte 

vedtatt på tinget på Moster i 1024, står i kapittel 4 og 5 at det skal gjevast fri ein træl kvar jul 

både i det samla Gulating og i kvar av fylka som inngjekk i lagtingsområdet. Men òg meir 
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verdslege omsyn var ein medverkande faktor, som at trælhaldet var mindre lønsamt enn å ha 

frie leiglendingar til å driva jorda (Helle 2001, 1129–1132, som legg meir vekt på økonomi enn 

kyrkjeleg lære). Resultatet vart at i løpet av 1100-talet fall denne sosiale og økonomiske 

samfunnsstrukturen bort i Noreg (Helle 2001, 129). Dette hadde ein liknande konsekvens som 

bortfallet av ættesamfunnet, nemleg at gamle ansvarsstrukturar måtte erstattast av nye, og det 

måtte det utviklast ordningar for småtjuveri, oppdyrking og jord- og husdyrsleige og andre 

reglar som gjorde samfunnet i stand til å møta fattigdomsutfordringa.  

 Så grunnleggjande utfordringar er vanskelege å møta utan ei overordna kraft som kan trumfa 

dei mange samfunnsinteressene, og som kan utvikla vidtrekkande og heilskaplege ordningar. 

Kongsmakta hadde heilt sidan Håkon den gode utvikla leidangsordninga på fyrste halvdel av 

900-talet òg hatt ansvaret for den ytre fred. Med oppløysingstendensane i samfunnsstrukturar 

på 1100-talet fekk kongsmakta ei større og større rolle å spela for å sikra den indre fred i riket. 

Men for å fylla den oppgåva, måtte kongsmakta ha eigna instrument. Eitt slik instrument var å 

få knytt til seg lagmannen, som var den som hugsa og framførte retten på tinget. Dette er ei 

viktig årsak til at lagmannen vart ein kongeleg tenestemann og ein politisk figur under kong 

Sverre frå 1180-talet av. I Kongsspegelen frå midten av 1200-talet var det å skapa det gode 

samfunnet gjennom det å døma eit sentralt tema (Sunde 2014, 136–137 og 142). Dette var eit 

danningsverk laga for prinsar og unge aristokratar ved hoffet som skulle inn og fylla roller i den 

framveksande sentraladministrasjonen. Så skal det leggjast til at lagmannen ikkje var nokon 

dommar, men bare la til rette for dommen som skulle fellast. Dette skal vi koma tilbake til. 

 Dømande verksemd er i seg sjølv ikkje eit eigna middel til å svara på eit samfunnsbehov for 

reform – det tek for lang tid å tilfredsstilla eit reformbehov gjennom å ta avgjerder i 

einskildsaker. Av den grunn fekk lovgjevingsideen så stort gjennomslag i Noreg. Sjølve tanken 

om å regulera eit samfunn gjennom på førehand avgjorte rettslege normer som dekkjer alle 

samfunnsområde, er på ingen måte naturleg. Den veks fryst fram når eit samfunn har eit stort 

samvirke mellom samfunnsmedlemmane som fordrar førehandsregulering. Det fekk ein i 

Europa på 1200-talet. Gjennom studiet av romersk rett på universiteta som vaks fram frå midten 

av 1100-talet, spreidde ideen om lovgjeving seg med studentane.  

 At det fanst nordmenn som studerte romersk rett, ser ein av at både Den eldre Gulatingslova 

og Frostatingslova inneheld idear og konkrete reglar henta frå romersk rett. Til dømes heiter 

det i Den eldre Gulatingslova at dersom ein træl har oppført seg som om vedkomande er fri, og 

har vorte sett på som fri av andre i 20 år, så er trælen ein fri mann (G 61). Dette er ein regel vi 

òg finn i den romerske samling av lover kalla Codex, som vart lest og studert av studentar frå 

1100-talet av (Codex 7.22.2, sjå Buckland 1970, 649). Kor raskt kunnskap om romersk rett 
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påverka norsk rett, er det mogeleg ein kan lesa ut av to andre reglar i Den eldre Gulatingslova. 

I både Kristendomsbolken og Mannhelgebolken finst det reglar om straffefritak for den psykisk 

sjuke drapsmannen (G 32 og 164). Truleg er regelen henta frå 1. og 48. bok i Digesta, eit 

hovudverk innan romerretten slik den vart lest og undervist i mellomalderen (Pickett 1952, 26–

27 med referansar til Digesta 1.18.14 og 48.9.9). Regelen i Kristendomsbolken står i den delen 

ein reknar vart gjeven av Magnus Erlingsson i samband med at han vart krona til norsk konge 

av erkebiskopen i 1163 eller 1164. I så fall vart ein romarrettsleg regel tatt inn i norsk 

mellomalderrett bare tiår etter at studiet av romersk rett var etablert i Bologna i Italia.  

 Liber Augustalis frå 1231 for kongeriket Sicilia er den fyrste lovboka i Europa i 

mellomalderen etter romersk modell. Den var nok kjent i Noreg, men det er uvisst i kor stor 

grad den påverka framveksten av ein lovgjevingsidé her. Derimot kan ein vera sikker på at Las 

Siete Partidas spela ei sentral rolle. Den vart laga i kongeriket Castilla på Den iberiske halvøya 

mellom 1255 og 1265. Våren 1258 vart prinsesse Kristina, dotter av Håkon IV Håkonsson og 

søster av seinare kong Magnus VI Lagabøter, gift med prins Filipe, bror av kong Alfonso X 

som dreiv lovarbeidet. 100 personar frå det norske hoffet reiste til Castilla i hennar følgje 

hausten 1257, mellom dei merksmannen Lodin Lepp, som var mellom dei fremste ved hoffet. 

Dei må under opphaldet i Castilla ha fått fyrstehandskunnskap om dette store og imponerande 

lovgjevingsarbeidet, og tatt den med tilbake til det norske hoffet (Sunde 2011, 58). Håkon IV 

hadde alt gjeve mindre lover for å møta det store behovet for endring i det norske riket, og i 

Håkon Håkonssons saga heiter det avslutningsvis då kongen døydde i 1263: “Hakon kongr let 

i morgu bæta log ok landzrett i norigi. Hann let þat stia i bokina er no er kollut nyo log” 

(Hákonar saga Hákonarsonar (HsH) 1977, 208). (Kong Håkon lot gi betre lover og landsrett i 

mange ting i Norge. Han lot skrive den bok som nå blir kalt ‘Nyloven’) (HH 1964, 314). 

Nyloven er det som i dag er kjent som innleiinga til Frostatingslova, og er ei samling ulike 

lovbud som regulerer eit breitt spekter av samfunnsområde. Med den nye lovgjevingsideen var 

alt lagt til rette for å ta steget fullt ut og gje ei heil lovbok for det norske riket.  

 Vegen fram mot kong Magnus VI Lagabøters Landslov av 1274 er lang og krunglete, og eit 

stort tema i seg sjølv. Her skal vi nøya oss med å seia at arbeidet med lovboka truleg tok til alt 

rundt 1260, sidan kong Magnus rekna far sin, Håkon IV, som medlovgjevar, slik det er hevda i 

eit anna bidrag til denne antologien. Og at lova byggjer delvis på eldre rett henta frå rettsbøkene 

som hadde vore i bruk på dei fire lagtinga – Gula-, Frosta-, Borgar- og Eidsivating – men justert 

opp mot det nye menneskesynet og tilpassa samfunnet sine behov for reform etter bortfallet av 

ættesamfunnet og trælehaldet. Dette var slett ikkje noko lita oppgåva, som er mykje av årsaka 
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til at lovgjevingsprosessen tok om lag 15 år. Men likevel var dette den enklaste delen av jobben. 

For korleis sikra at dei store reformene ikkje vart daude bokstavar i staden for levande rett? 

 Vi har ovanfor hevda at dei same omsyna som gjorde at lagmennene vart gjort til kongelege 

tenestemenn under kong Sverre på 1180-talet, er dei same som motiverte lovgjevingsarbeidet 

på 1260- og 1270-talet. Lagmennene vart sjølve nøkkelen til å gjera Landslova av 1274 til ein 

realitet gjennom si verksemd på tinget. Det var difor det var nødvendig å ha lagmenn som stod 

nær den politiske makta. Og det var difor det var nødvendig å ha leiande lagmenn frå det høgare 

aristokratiet – dei skulle ikkje bare ha ein nærleik til den politiske makta, men òg autoritet og 

representera ei eiga makt som gjorde at deira ord fekk den tyngde det måtte ha for at Landslova 

skulle takast i bruk og få prega samfunnsutviklinga. Lagmannen var difor ikkje bare militær 

riddar med skjold og lanse, men ein rettsleg riddar med lovbok og penn som på tinget skulle 

nedkjempa gamle oppfatningar slik at det var fritt fram for eit nytt menneske syn og nye former 

for omsorg for medmenneske.  

 Den alt nemnte Sigurd Brynjulvsson til Aga var riddar og lagmann i alle høve frå 1285 til 

1303. Hans etterfølgjarar som lagmann i Gulating, Hauk Erlendsson frå 1303 til 1322 og Bård 

Peterson frå 1325 til 1330,18 var òg riddarar. Sist nemnte var til og med truleg son til Peter til 

Sandven, og dermed søskenbarn av Sigurd Brynjulvsson. Herra Sigurd Ormsson, som var 

lagmann i Ryfylke under Gulating, var verksam fram til 1308. Sigurd Jonsson i Frostating var 

lagmann og riddar der, og var verksam fram til 1322. Herra Guttorm Kolbjørnsson byrjar sitt 

virke i Tønsberg i 1304, og var verksam heilt til 1333. Men så var det slutt på riddarlagmennene, 

om ein ser bort frå ein “herra Gudþormar logmadar” som opptrer som lagmann i Oslo ved eitt 

høve i 1347,19 og ein Trond som vi finn i kjeldene titulert som riddar og som lagmann i Oslo 

ved eitt høve i 1368.20 Truleg skuldast bortfallet av lagmenn som tilhøyrde det høgare 

aristokratiet at det ikkje lenger var behov for nokon med deira nærleik til den politiske makta 

og deira autoritet, fordi Landslova ganske raskt fekk tilstrekkeleg politisk gjennomslag og 

autoritet i seg sjølv gjennom å svara på samfunnsutfordringane på ein måte som vann aksept og 

respekt.  

 Noko som styrker denne teorien, er utbreiinga av Landslova. Ein har bevart 39 komplette 

manuskript og 49 manuskriptfragment frå 1300-talet.21 Det er vanleg å rekna med at 10 prosent 

                                                 

18  DN 12. bind (1886) nr. 79: 58. 
19  DN 2. bind (1852) nr. 282: 234. 
20  DN 13. bind (1889) nr. 29: 24. 
21  Det er bevart om lag 210 einskildfragment av Landslova. Det er vanskeleg å slå fast eksakt kor mange 

manuskriptfragment desse einskildfragmenta utgjer. Magnus Rindal finn at desse er frå 49 manuskriptfragment, 

medan Anna Horn meiner det er tale om 45.  
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av eit mellomaldermanuskript har vorte bevart fram til i dag. Men lat oss seia at ei lov har større 

bevaringsfrekvens, og at heile 20 prosent av alle manuskript av Landslova er bevart. I så fall er 

dei 86 bevarte manuskripta eller unike manuskriptfragmenta restane etter 430 manuskript av 

Landslova som fanst i Noreg i året 1400. Sidan dei fleste av manuskripta er frå 1350 eller før, 

så tek vi utgangspunkt i folketalet då, som var maksimalt rundt 500.000. I så fall fanst det på 

det tidspunktet eitt manuskript av Landslova per om lag 1.150 innbyggjar. Lat oss seia at kvar 

av lendmennene, kvar av sysselmennene og kvar av lagmennene i Noreg hadde eit manuskript 

av Landslova, at kvar biskop og abbed hadde det same, at det fanst eit manuskript på kvar 

festning, og 10 manuskript ved erkebispegarden og 10 andre på kongsgarden. Likevel ville det 

finnast eitt manuskript av Landslova per rundt 1.650 innbyggjar. Denne voldsame utbreiinga 

indikerer at Landslova faktisk vart nytta (Bagge 2010, 219, men motett Næshagen 2009). Og 

då trengte den altså ikkje lenger drahjelp av lagmenn som vart tatt inn i det høgare aristokratiet.  

 

Lagmannen som dommar 

Det å ha lagmenn som riddarar som vart tatt inn i det høgare aristokratiet, var i seg sjølv ikkje 

nok til å sikra at Landslova fekk den effekt den var tenkt. Trass alt kan ein ikkje identifisera 

meir enn 14 lagmenn for fastlands-Noreg rundt 1300. Ein måtte ordna rettslivet slik at dei få 

lagmennene fekk maksimal påverknadskraft.  

 Ei viktig endringa av rettslivet fann truleg stad ein gong mellom 1240 og 1260, men vi 

kjenner den bare frå den nye lova som vi har sett truleg er omtalt i Håkon Håkonssons saga, og 

som kom til om lag 1260. Her heiter det at dersom ein av partane i ei sak ønskjer det, skal saka 

opp for lagmannen og ikkje på tinget. Rettsmøtet vert i så fall kalla eit lagstemne, og var noko 

radikalt nytt. Som vi har sett, var lagmannen opphaveleg tinget sin ombodsmann, og hadde som 

oppgåve å organisera tingforretningane og framføre lova. Gjennom å framføra utvalte deler av 

lova i konkrete saker, fekk sjølvsagt lagmannen høve til å påverka domsutfallet, fordi han henta 

fram den delen av retten som han meinte skulle nyttast. Gjennom sin orskurd, som dette vart 

kalla, kunne dermed lagmannen påverka om noko var å rekna som eit lite eller eit stort tjuveri 

(Robberstad 1976, 145). Men tingmennene var ikkje bundne av lagmannen sin orskurd – noko 

anna ville òg ha vore merkeleg så lenge lagmannen var tinget sin ombodsmann. Men etter at 

lagmannen vart ein kongeleg tenestemann under kong Sverre på 1180-talet, var det derimot 

ikkje ei utenkjeleg utvikling at orskurden skulle verta bindande. Og det vart den altså seinast 

1260, dersom ei sak kom opp på lagstemne i staden for på tinget (Sunde 2005, 165-166). 

 Det er alt sagt at ein ikkje har meir inngåande informasjon om lagmennene sitt virke før to 

saker i 1293 der lagmann i Gulating, Sigurd Brynjulvsson, var sentral. Den eine saka gjaldt den 
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alt omtalte tvisten på garden Bleie. Den andre saka vart avgjort på eit lagstemne på Aga i februar 

1293. Det året kom brørne Odd på Rogn og Hallrod på Ringheim til Aga i samband med at 

Einar Pinning gjorde krav på garden Byrkjar på Voss. Sigurd Brynjulvsson gav brørne medhald 

i odelskravet deira.22 Einar Pinning kan ikkje ha vore nøgd med avgjerda og må ha tatt saka 

vidare, for i mars same året vart dommen stadfesta av kong Erik og hertug Håkon.23 Lagmannen 

på lagstemne erstatta bare bygdetinget, og formelt var lagtinget rette ankeinstans om ein var 

usamd i lagmannen sin orskurd (Landslova TB I-11 og 12). Men når Einar Pinning ikkje tok 

saka til lagtinget, var det fordi lagtinget i utgangspunktet var bunden av lagmannen sin orskurd 

dei òg. Det var bare dersom dei fann den var i strid med lova at dei kunne skriva til kongen og 

be han døma i saka, sidan kongen som lagmannen sin overordna ikkje var bunden av orskurden 

(TB I-11). Dermed var det bare kongen som øvste dommar etter Landslova som reelt kunne 

omgjera lagmannen si avgjerd. Dette seier ein del om kva makt lagmannen fekk etter at 

ordninga med lagstemne vart innført ein gong før 1260 av kong Håkon IV.  

 

Illustrasjon 1. Tvisten mellom brukarane på Bleie vart avgjort på Aga i Hardanger 26. mai 

1293 av lagmann Sigurd Brynjulvsson på Aga, aristokraten Torolf på Jåstad, riddaren Peter 

på Sponheim og Jon prest. Sjølv om teksten i diplomet er fullstendig, så har ein bare bevart 

halvparten av det opphavlege brevet. For teksten i Bleiediplomet vart skriven to gonger, 

spegelvend mot kvarandre, i same dokumentet. Mellom dei to likelydande skriftdelane vart det 

så skrive cirografa, som tyder utskoren skrift. Deretter skar ein dokumentet i to med ei 

bølgjande linje gjennom cirografa, slik at ein med å leggja dei to dokumenta saman skulle 

kunne sjå at dei var originale og ikkje forfalskingar. Dette var etter Landslova ein 

framgangsmåte ein skulle nytta når ein inngjekk ekteskapsavtalar og ved kjøp av fast eigedom 

dersom lagmann, sysselmann eller andre gode menn ikkje var til stades og kunne setja seglet 

sitt på dokumentet, eller det ikkje var vitne på staden som seinare kunne bera fram vitnebyrd i 

ei rettssak.(Foto: Manuskript- og Librarsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen) 

  

Lagmannen var òg einedommar i ein annan type saker, nemleg saker der sysselmannen hadde 

føreslått ei ordning som den anklaga eller partane i saka ikkje ville godta. Sysselmannen hadde 

nemleg etter ei rettarbot frå 1280 ein rett til å inngå forlik med personar skulda for mindre 

brotsverk, og til å forlika personar som var i tvist. Det siste sjølv om bare ein av partane møtte. 

                                                 

22  DN 2. bind (1852) nr. 32: 30. 
23  DN 2. bind (1852) nr. 33: 30. 
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Men dersom sysselmannen ikkje klarte å forlika ei sak, skulle han skrive ned saksfakta og senda 

til kongen eller lagmannen, og så skulle lagmannen gje sin orskurd i saka basert på det skriftlege 

dokumentet. I slike saker hadde lagmannen og hans orskurd mykje same rolla som på 

lagstemne, bare at det var sysselmannen som møtte og høyrde partane og ikkje lagmannen sjølv 

(NgL 1849, 8–9, artikkel 24). 

 Det er altså fyrst med Landslova at den orskurd lagmannen avseier på lagtinget vert bindande 

for domsmennene på lagtinget. Men det var bare eit spesielt utslag av ei generell ordning i 

Landslova med at lagmannen sin orskurd var bindande for alle andre enn kongen (TF I-4). Her 

heiter det nemleg at dersom domsmennene – kalla lagrettemenn – er usamde, så gjeld det som 

lagmannen meiner er rettast. Bare med å skriva til kongen kunne lagrettemennene få ei 

overprøving av lagmannen sin orskurd. Slik ser vi enno tydelegare kor viktig det vart at 

lagmannen vart ein del av kongen sin administrasjon på 1180-talet, og kor sentral dette kom til 

å gjera lagmannen i rettspleia og for gjennomføringa av Landslova.24 

 No er det viktig å ha i minne at lagmannen ikkje avgjorde ei sak i detalj gjennom sin orskurd, 

men bare sette rammene lagrettemennene skulle avgjera saka innanfor. For å sjå korleis dette 

fungerte i praksis, kan vi til dømes tenkja oss at nokon har tatt opp eit lån for å kjøpa seg sauer 

og kyr etter å ha rydda seg jord som han skal leiga. Men etter kort tid vart store delar av garden 

skadd i ein flaum. Kjøpebolken, kapittel 5 i Landslova (KB VIII-5) handsamar kva som skjer 

når ein eigedomslaus mister evne til å betala gjelda si på grunn av brann, skipsbrot eller anna 

ulukke. I ei slik sak vil det vera lagmannen si oppgåve å finna fram til den aktuelle regelen, og 

avgjera om flaumskade skal reknast som ei tilsvarande ulukke som brann og skipsbrot. Den 

avgjerda er bindande for lagrettemennene. Derimot er det lagrettemennene som avgjer når 

vedkomande er i stand til å betala tilbake gjelda si. Ein ikkje uvesentleg grunn til at Landslova 

vart utbreidd og faktisk nytta skuldast nok dette samspelet mellom lagmann og lagrettemenn, 

mellom sentral lovgjevarvilje og lokal lovbruk.  

 Lagmannen si makt var stor både på lagstemne og på lagtinget. Men kva så med bygdetinget? 

Vi har alt vore inne på at det er uklart kva område eit bygdeting omfatta. Men med Landslova 

av 1274 vart skipreidetinget den lågaste tingnivået (LB III-12). Eit skipreid var eit område som 

hadde plikt til å byggja, vedlikehalda, bemanna og rusta ut eit leidangsskip til leidangsflåten, 

som var den maritime forsvarsordninga alt frå 900-talet av. Området var om lag på storleik med 

eit prestegjeld i dag. I til dømes Finnmark, som aldri vart delt inn i skipreid, var det nettopp 

                                                 

24  Seip (1934, 39, jf. s. 116) ser utviklinga av domsordninga i Landslova som ein freistnad på å kontrollera 

lagmannen. Landslova er tufta på eit system av gjensidig kontroll, men eg vil hevda at hovudføremålet med 

endringa var å gje lagmannen makt til å sikra at lova vart etterlevd, som vert det motsette av det Seip hevdar.  



18 

 

prestegjelda som var det lågaste tingnivået. Ein må rekna med at det var på dette tinget dei fleste 

sakene kom opp. I Landslova er det stort sett bare reglar for lagstemne og lagtinget, medan 

bygdetinget bare kort er nemnt som eit nivå på lik linje med lagstemne (TF I-12). Samstundes 

finst det i Mannhelgebolken, kapittel 18 i Landslova (MH-18) ei regel om alle dommar. Her 

heiter det at rettari og tingmennene må samtykkja i lagretten si avgjerd. Ei slik sensurordning 

er nødvendig, fordi etter denne regelen er det ei plikt å ikkje følgja lova sin bokstav dersom den 

er for streng eller for mild. Men dersom ein ikkje følgjer lova sin bokstav, er det ein akutt fare 

for at avgjerda vert vilkårleg. Botemiddelet er altså at rettari og tinget skal samtykkja i avgjerda. 

Både den norske rettshistorikaren Absalon Taranger, Jens Arup Seip og andre har lest 

sysselmannen inn som rettari. Men dersom ein studerer både Landslova og den påfølgjande 

rettarbota frå 1280 nøye, ser ein at rettari er lagmannen (Sunde 2014, 149–154). Med andre ord 

føreset Landslova at lagmannen skal ha same funksjon i alle store saker, på bygdeting eller 

lagting, som han elles eksplisitt er sagt i Landslova å ha på lagtinget; at hans orskurd er 

bindande.  

 For at lagmannen skulle kunne ha ein slik funksjon som Landslova og rettarbota av 1280 ser 

ut til å føresetta, måtte han reisa rundt og gje sin orskurd på bygdetinget ved sida av lagtinget. 

I ei rettarbot av Håkon V frå 1308 heiter det òg eksplisitt at lagmannen skal reisa med 

sysselmannen og setja rett lokalt: 

 

Ɖat skipum wer ok at logmaðr fari med syslu manni þa er hann ferr at retta menn j sysslu 

sina og hafa ij sueina m þeirra kost slikan sem sysslu maðr hefir. Einn klerk skulu þeir baðir 

hafa þann er skrai alla doma ok laga orskurði er logmaðir segir manna j millum ok geri bref 

eptir serhuerium laga orskurðinum einsliga vndir hans jnsigli (NgL 1849, 76–77) 

 

Det skiper vi også, at lagmenn skal fare med sysselmannen når han farer for å håndheve rett 

over folk i sine syssel, og ha to sveiner på sin kost slik som sysselmannen, og en klerk som 

skriver ned alle dommer og den orskurd han [lagmannen] gjør mellom folk, og [som] setter 

opp brev etter orskurden under hans segl (Bagge m.fl. 1973, 250). 

 

Ei rettarbot frå seinare på 1300-talet føreset òg at lagmannen skal reisa for å setja rett (NgL 

1849 nr. 107, 194–195; Seip 1934, 23, note 6). Men Jens Arup Seip hevdar at “overfor brevenes 

vitnesbyrd om hvad som faktisk har funnet sted, og ikke funnet sted, må dette påbud fra det 

kongelige kancelli legges hen i bunken av middelalderens mange virkningsløse forordninger.” 

(Seip 1934, 22). Dersom vi ser på dei 576 diploma der lagmannen opptrer frå 1279 til 1399 som 
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meir enn ein referanse, så er bare noko over 20 prosent sagt å vera forfatta utanfor ein by. Dette 

har sjølvsagt vore vanlegast i dei områda der lagmannen ikkje har hatt tilhald i ein by, som vil 

seia Jemtland, Ryfylke og til ein viss grad Eidsivating.25 Men det er samstundes bare 96 av 

diploma som er frå desse tre rettskrinsane, og det har heller ikkje vore heilt uvanleg at 

lagmannen har reist og sett rett lokalt i dei andre rettskrinsane. Men samla sett er det likevel 

slik at lagmennene ser ut til å ha hatt tilhald i byane, og at folk heller har reist til lagmannen 

enn lagmannen ut til bygdene. Eit døme på dette har ein frå Bergen i 1329. I denne saka gjorde 

brørne Romund og Ottar krav på erstatning frå tenestedrengen Olav fordi “moder þeira misforst 

j hans hondom” (mor deira hadde døydde medan ho var i hans varetekt). Olav hevda at han var 

heilt utan skuld i det som hende. Bevis var tatt opp lokalt i Hardanger, og så reiste seks av 

lagrettemennene til lagmann Bård Petersson i Bergen med eit provsbrev. To av lagrettemennene 

frå Hardanger – Arne i Aga, som var svigerson til tidlegare lagmann i Gulating Sigurd 

Brynjulvsson, og lensmann Ogmund Olavsson – deltok deretter mellom dei ni lagrettemennene 

som saman med lagmannen avgjorde saka, og fann at Olav var fri alt ansvar og difor ikkje skulle 

betala erstatning. Deretter vart dommen skrive og forsegla, og så tok dei den med seg tilbake 

til Hardanger, der dommen vart effektuert.26  

 Ein annan indikasjon på at folk reiste til lagmennene meir enn lagmennene reiste på 

rundreise, ser ein av når mellomalderdiplom der lagmannen opptrer er skrivne. Av dei 576 

diploma der lagmannen opptrer, er det 531 som vi kan tidfesta til ein bestemt månad eit bestemt 

år. Av desse er 59 (11 prosent) skrivne i juni, som er den månaden der årlege lagtinget i alle dei 

fire lagdøma skulle haldast (TF I-7). Heile 98 (19 prosent) er derimot skrivne i mars,27 medan 

bare 30 (6 prosent) er skrivne i juli. Ser ein på mars, april og mai, og samanliknar dei med 

august, september og oktober, så ser ein at 194 (37 prosent) av diploma der lagmannen opptrer 

er skrivne på våren, medan 106 (20 prosent) er skrivne på hausten. Dersom lagmannen verkeleg 

reiste på rundtur gjennom lagdømet kvart år, burde det ha vore skrivne om lag like mange 

diplom kvar månad på kvar side av dei to mest intense sommarmånadane, og ingen månad 

burde skilja seg så sterkt ut som mars gjer. I staden har truleg folk reist til lagmannen og tatt 

opp sakene sine – og då særleg eigedomssakene – før jordbrukssesongen for alvor tok til i april. 

Det er heller ingen store forskjellar mellom lagdøma. Frå til dømes 1320-talet har ein bevart 23 

diplom der lagmannen opptrer frå Gulating, 29 frå Borgarting, 8 frå Frostating og 2 frå 

                                                 

25  Samstundes var til dømes lagtinget i Jemtland gjerne halde ved kongarden Berg, og Avaldsnes, og seinare 

Stavanger, har hatt same funksjon som ein fast tingstad i Ryfylke. Sjå Seip 1934: 31–32. 
26  DN 3. bind (1855) nr. 153: 143. 
27  Seip (1934: 22) meiner at den rettslege aktiviteten alt 1300 var samla om eit hovudting, men det er vanskeleg å sjå 

av diplommaterialet.  
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Eidsivating.28 Av desse er ni diplom i Gulating skrivne i mars, april og mai mot 14 i Borgarting, 

fire i Trøndelag og eitt i Eidsivating, medan det i august, september og oktober er skrivne tre i 

Gulating, seks i Borgarting og ingen i Trøndelag, og for november, desember, januar og februar 

er det skrive to i Gulating, sju i Borgarting, eitt i Frostating og eitt i Eidsivating.29 

 

 Ukje

nt 

Janu

ar 

Febr

uar 

Mars April Mai Juni Juli Augu

st 

Septe

mber 

Okto

ber 

Nove

mber 

Dese

mber 

1270–

1279 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1280–

1289 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1290–

1299 

2 0 3 5 0 3 4 0 2 2 1 1 0 

1300–

1309 

7 2 3 6 5 4 4 1 2 1 0 2 2 

1310–

1319 

11 2 1 6 2 5 4 2 3 0 3 2 1 

1320–

1329 

4 3 1 11 10 7 7 3 3 1 5 5 3 

1330–

1339 

2 9 4 8 5 4 3 3 3 9 6 3 7 

1340–

1349 

4 8 12 21 6 7 6 6 9 9 8 4 2 

1350–

1359 

2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 1 0 2 

1360–

1369 

0 2 6 4 4 1 3 1 5 1 1 4 1 

1370–

1379 

5 1 1 4 0 3 3 4 2 1 1 0 3 

1380–

1389 

1 0 7 10 3 3 9 2 1 1 3 4 2 

1390–

1399 

4 7 5 19 10 10 13 5 2 3 11 2 10 

 45 36 46 98 46 50 59 30 33 33 40 27 33 

Figur 2: Når på året diplom er forfatta der lagmannen opptrer 1270–1399 

 

Illustrasjon 3. Mars var den månaden då lagmannen var mest involvert i rettstvistar. Dette fordi 

ein gjennom vinteren hadde fått tenkt på, planlagt og diskutert ulike rettsforhold som ein ville 

ha avklart før våronna tok til og ein var opptatt med heilt andre ting. (Fransk tidebok frå 

slutninga av 15. århundre, Nasjonalbiblioteket Ms.8° 70. Foto: Nasjonalbiblioteket) 

 

                                                 

28  Det er dette tiåret mellom 1270 og 1399 som har jamnast fordeling av bevarte diplom der lagmannen opptrer 

mellom lagdøma.  
29  Seip (1934, 48) meiner derimot at det er store forskjellar, og at samferdsle gjer at vinter og vår er tingtid på 

Austlandet, medan det er hausten som er tingtid på Vestlandet og i Trøndelag.  
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Dei større byane var administrasjons- og handelssentrum. Det vil seia at folk i bygdene hadde 

ærend der, og det fanst veletablerte og mykje nytta kommunikasjonsvegar. Det er difor mogeleg 

at det i rettskrinsane der Nidaros, Bergen, Skien, Tønsberg og Oslo låg, var meir naturleg at 

folk reiste til lagmannen enn lagmannen til dei.30 Det hadde òg den føremona at sat lagmannen 

i byen, visste ein kor han var å finna. I område utan slike sentra, var det meir naturleg at 

lagmannen oppsøkte bygdetinga. Men heilt så enkelt er det ikkje, fordi ein ser at lagmennene i 

Skien, Tønsberg og Oslo reiste meir ut enn lagmennene i Nidaros og Bergen. Det kan delvis 

skuldast kjeldesituasjonen: ein har bevart 300 diplom frå 1279 til 1399 frå Borgarting der 

lagmannen opptrer, 166 frå Gulating og 66 frå Frostating, og då er det naturleg at talet på 

lagmannsavgjerder utanfor ein by er større i Borgarting enn dei to andre lagdøma. Men dette 

kan igjen skuldast ein annan faktor, nemleg at Borgarting vart konsolidert seinare som eit 

lagting enn Gula- og Frostating, samla av sjølvstendige og ganske likeverdige rettskrinsar. I 

Frostating og Gulating var ikkje bare Nidaros og Bergen dominerande administrasjons- og 

handelssentrum, men det var lagting som hadde trekt til seg mindre rettskrinsar på eit tidlegare 

tidspunkt, og var difor truleg meir hierarkisk strukturert, noko som igjen i nokon grad dikterte 

kven som reiste til kven.  

 Lagmannen hadde opphaveleg ikkje sete i byen. Dette skuldast ikkje minst at 

lagtingsordninga er eldre enn framveksten av bysentra. I den alt nemnte Sigurd Brynjulvsson si 

tid som lagmann i Gulating, var tingstaden framleis i Gulen ved munninga av Sognefjorden. 

Truleg var det fyrst ved hans død at den vart flytta inn til Bergen i 1303. Dette skuldast den alt 

nemnte framveksten av byar som Bergen som administrasjons- og handelssentrum. Men det 

skuldast nok òg at hans etterfølgjar, Hauk Erlendsson, ikkje var ein lokal stormann slik Sigurd 

Brynjulvsson hadde vore. Hauk Erlendsson var frå Island og son av ein stormann der, var riddar, 

var lagmann på Island ei tid før han vart utnemnt til lagmann i Oslo av hertug Håkon, og var 

verksam i Oslo i alle høve i 1302 (sjå elles Helle 1972, 589–599). Han hadde altså ikkje sjølv 

noko tilknyting til Gulating, men bare til Håkon Vs administrasjon. Då var det naturleg for han 

å ha tilhald i Bergen, og leggja lagtingsmøta dit.  

 Sigurd Brynjulvsson hadde eit behov for eigna lokale for si verksemd som lagmann som 

hans etterfølgjarar i vervet, med tilhald inne i Bergen, ikkje hadde. Det er viktig å forstå 

lagmannsstova – som opp gjennom historia har vorte kalla Storstova – på Aga i dette 

perspektivet. Den har vore del av eit større bygningskompleks, og truleg utgjort den delen av 

bygningskomplekset som var knytt til lagmannsvervet. Statsstipendiat Guttorm Rogdaberg har 

                                                 

30  Seip (1934: 24) si forklaring er ikkje særleg overtydande.  
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rekonstruert dette bygningskomplekset. Kjernen i det har vore to parallelle bygningar i tømmer 

på mura kjellarar, med svalgang rundt i andre høgda. I begge bygningane har det vore ein hall 

som har dominert, men den har vore supplert av andre rom. Den nedste bygningen, som er den 

som i dag vert kalla Lagmannsstova, hadde eit kjøkken i bakkehøgde på nordenden, deretter 

kom hallen, så eit kapell, og til slutt eit privatrom på sørenden. Den øvste bygningen hadde hall 

– større enn den i Lagmannsstova – loft og privatrom. Dersom ein tenkjer seg kapellet og loftet 

vendt mot kvarandre, så har kvar av dei to bygningane spegla den andre. Lagmannsstova har 

vore administrasjonsbygningen. Som vi sett var den sett saman av hall, kapell og privatrom – 

aula, chapella og camera – som er heilt lik den oppdelinga residensar og viktige 

administrasjonsbygningar hadde i det seine romarriket, og seinare i dei ulike arvtakarane som 

det frankiske riket og det tysk-romerske riket (Sunde og Rogdaberg 2016, 112–113; Ekroll 

2017, 41–42 og 49–51). Vi har restar av eit bygg med noko tilsvarande karakter til dømes på 

Sponheim i Hardanger, på Kvåle i Sognefjorden, på Talje i Ryfylkje (Ekroll 2006, 198–2001), 

og på Papa Stour på Shetland (Crawford 2017, 57–67). Ein må difor tenkja seg at det har funnest 

fleire slike administrasjonsbygg rundt om i Noreg.  

 Det er på denne bakgrunnen viktig å ha i minnet at den norske lagmannen var ein del av ein 

europeisk administrasjonstradisjon. Ein ting er linja tilbake til administrasjonsbygg i den 

romerske seinantikken, via det karolingiske eller tysk-romerske riket til administrasjonsbygg 

som Lagmannsstova på Aga. Ein annan ting er linja til dei europeiske læreseta og universiteta. 

Over heile Mellom- og Vest-Europa gjorde vekst i folketal, næringsverksemd og handel, og 

ikkje minst i samkvem og samhandling, til at samfunnet vart stadig meir samansett og 

komplekst. Dette fordra ei utvikling og utbygging av administrasjonen. Førebiletet var kyrkja. 

Den var ei omfattande og kompleks eining, halden saman ikkje minst av ein administrasjon 

tufta på kunnskap. Etableringa av og suksessen til universiteta frå midten av 1100-talet må 

sjåast i lyst av dette.  

 Den norske kyrkja sitt kunnskapsnivå og administrasjon vaks nærast i skuggen av 

borgarkrigane frå 1130-talet. Når kong Sverre gjer lagmennene til kongelege tenestemenn, er 

det delvis for å skaffa seg ein administrativ aktør som kan ha same funksjon i den kongelege 

rettspleia som biskopen i den kyrkjelege rettspleia. På den eine sida kan ein, som den norske 

historikaren Sverre Bagge har peika på, undra seg over kor lite juridisk lagmennene som møtte 

i Bergen i 1223 argumenterte når dei gjev sine utsegn om kven som har best rett til den norske 

trona. Men samstundes så må ein merka seg, slik Bagge òg har gjort, at striden om den norske 

trona i stor grad vart avgjort ved hjelp av ei slags rettsleg handsaming meir enn våpenmakt 

(2010, 335–339). Ein kan nesten sjå stemnet i Bergen i 1223 som startskotet på ein ny æra, og 
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ikkje minst for danninga av ei statsmakt tufta på ein viss grad av kunnskap og administrasjon, 

som er attkjennelege sjølv i dag. Dette var altså ei utvikling ein fann over store deler av Europa 

på 1100- og 1200-talet. På 1180-talet, då lagmennene vart kongelege tenestemenn, låg det 

norske riket etter i utviklinga. Hundre år etter låg Noreg i tet. No var ikkje alt bare fryd og 

gammen – kongen måtte med jamn mellomrom innskjerpa at folk skulle møta på lagtinget og 

ikkje bryta dommar (sjå elles Orning 2010). Ein skal heller ikkje gløyma dømet frå Avaldsnes 

i Ryfylke i 1322 der lagtinget var misnøgd med lagmannen sin ordskurd, og difor bad kongen 

avgjerda saka i staden.31 Men det var etablert ein sterk tradisjon for tiltru til og bruk av kunnskap 

og administrasjon. 

 

Illustrasjon 4. I denne illuminasjonen i Codex Hardenbergianus overser ein lagmann at ein tjuv 

vert piska for tjuveri. Vi ser lagmannen peikar opp med peikefingeren. Det er for å understreka 

at straffa for tjuveri er i tråd med Guds vilje. Bak lagmannen står det ein mann med eit sverd. 

Dette er symbolet for det sverdet Gud har gjeve kongen for at han skal styra den verdslege 

delen av riket. Lagmannen dømer på kongen sine vegner, og har difor reint biletleg fått sverdet 

av kongen som teikn på den delegerte domsmakta. 

  

Dette ser vi mellom anna av utviklinga av diplom der lagmannen opptrer mellom 1279 og 1399. 

Alt i 1290–1299 utgjer slike diplom 9,6 prosent av dei samla bevarte mellomalderdiploma i 

perioden. I 1300–1309 er talet 11,3 prosent, så stig det til 13 prosent i tiåret etter, før det til slutt 

når 14,4 prosent i perioden 1340–1349. Men i august 1349 er det slutt – Svartedauden gjer at 

talet på bevarte diplom generelt fell frå eit snitt på 707 i året på 1340-talet til 438 på 1350-talet. 

I bare 6,9 prosent av diploma frå 1350-talet opptrer lagmannen. Det held seg på rundt 6 prosent 

heilt fram til 1380-talet, då det stig til 10 prosent, før det i perioden 1390 til 1399 stig til heile 

17,4 prosent. Målt i diplom der lagmannen opptrer låg norsk rettsliv nede i underkant av 40 år, 

før det gjorde eit byks og var sterkare enn nokon gong. Det fortel oss at oppbygginga av 

rettslivet rundt lagmannen ikkje bare førte til ei stor endring i det juridiske hundreåret frå slutten 

av 1100- til slutten av 1200-talet, men at endringa var så robust at den stod opp igjen frå 

Svartedauden.  

 Det er i denne samanhengen òg interessant å merka seg at tenestetida for lagmenn er lang 

både i tida etter Landslova kom i 1274, og i tida etter Svartedauden – to periodar som har det 

til felles at ein måtte ta eit krafttak for å sikra at Landslova vart verksam i eit samfunn i uro. 

                                                 

31  DN 1. bind (1848) nr. 168: 145. 
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Kjeldesituasjonen gjer at vi bare kan konkludera dette på bakgrunn av diplom frå Gulating og 

Oslo i Borgarting frå 1279 til 1399, og frå Bergen og Trondheim fram til 1349. 

 Sigurd Brynjulvsson var lagmann i Gulating i minst 18 år, (1285–1302), Hauk Erlendsson i 

minst 20 år (1303–1322), Trond Halvardsson i minst 10 år (1316–1332) og Bård Petersson i 

minst seks år (1325–1330). Etter det finst det spor av fire lagmann til. Vi har kjelder for at tre 

av dei sat i minst eitt år og éin i minst to år.32 Etter 1349 får ein i Gulating tilbake stabiliteten 

frå før 1330, ved at Halstein Josteinsson sit som lagmann i minst ni år (1352–1360), Gunnar 

Jarandsson i minst 14 år (1366–1379) og Arnulf Gunnarsson i minst 20 år (1386–1405).33 I 

Oslo sat Amund Ragnhildarsson som lagmann i minst 22 år (1279–1300), Pål Einarsson i minst 

18 år (1307–1324), og Torald Brandsson i minst 17 år (1323–1339). Men etter dette fekk ein 

same utvikling i Oslo som i Gulating med lagmenn som bare sat i korte periodar, der fem er 

registrert bare i minst eitt år, ein i minst tre og éin i minst fire år.34 Etter 1349 er stabiliteten 

tilbake i Oslo som i Gulating, og Guttorm Guldbrandsson er registrert som lagmann i Oslo i 

minst 30 år (1351–1380), Torgrim Asgrimsson i minst sju år (1383–1389) og Harald 

Kolbjørnsson i minst 10 år (1389–1399).35   

 

                                                 

32  Bjarne Onundsson er registrert som lagmann i eitt år (1332), Ivar Andreasson i to år (1337–1338), Holte 

Torgrimsson i tre år (1343–1345), Geir Toresson i eitt år (1347) og Pål Knutsson i eitt år (1348). 
33  Mens Torstein Jonsson (1351) og Jon Aslaksson (1382) bare er registrert å ha site som lagmann eitt år kvar. 
34  Tor Eriksson er registrert som lagmann i fire år (1340–1343), Eiliv Ansteinsson sat i eitt år (1343), Harald 

Nikolausson i eitt år (1344), Trond Krakesson i tre år (1344–1346), Jon Saulsson i eitt år (1348), Nilolaus Paus i 

eit år (1347), og Torleis Narvesson i eitt år (1349). Eg har valt å rekna Knut (1319), Einride Tolevsson (1322) og 

Sigurd Haftorsson (1336 og 1347-1348) som lagmenn i byen Oslo. Utvalet er gjort på skjønn.  
35  Eg har valt å rekna Torleis Narvesson (1351), Trond Bjarnesson (1355-1358), Erik Eriksson (1356), Trond (1368) 

og Mikael Trondarsson (1384) som lagmenn i byen Oslo.  
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Figur 3: Tenestetid for lagmenn i Gulating og Oslo 

 

 

Figur 4: Tenestetid for lagmenn i Bjørgvin og Nidaros  

 

For byane Bergen og Trondheim ser ein eit likande mønster som for Gulating og Oslo. I Bergen 

var Ivar Jonsson lagmann i Bergen i minst 20 år (1303–1322) og Einride Simonsson var 

lagmann i minst 16 år (1310–1325).36 Deretter hadde byen sju lagmenn der fem bare er registrert 

                                                 

36  Før det, er det eit overlapp mellom lagmennene Erik (1296–1299) og Nikolas (1294–1298). 
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som lagmann i minst eitt år, éin i minst tre og éin i minst seks år.37 Trondheim hadde òg lagmenn 

som sat i ein lang periode fram mot 1340-talet: Sigurd Jonsson var lagmann i minst 16 år (1307–

1322) og Olav Hermansson i minst 20 år (1324–1343).38  

 Det ser altså ut som om tenestetida har vore lang når behovet for stabilitet har vore størst, og 

kort når rettslivet ikkje har vore under press. Den lange tenestetida i perioden etter at Landslova 

vart gjeven i 1274 var altså truleg viktig for å setja dei politiske ambisjonane som låg til grunn 

for lovgjevinga ut i livet. Etter Svartedauden, og den påfølgjande svekkinga av statsmakta, må 

den lange tenestetida ha vore viktig for at Landslova ikkje fall bort som styringsgrunnlag, men 

kom til å vera ein del av det norske rettslivet gjennom heile mellomalderen. Truleg gjorde det 

òg at Landslova kunne gjera teneste som identitetsmarkør i eit etter kvart politisk svekka norsk 

rike. 

 

Lagmannsordninga  

Som vi har sett, var det ni lagmenn som møtte i Bergen i 1223 for å uttala seg om kven som var 

rette tronarving etter lova. Det var tre lagmenn frå Frostating, to frå Gulating, to frå Borgarting 

og to frå Eidsivating. Ein må tenkja seg at det ein gong har vore ein lagmann for kvart av dei 

fire lagtinga etter kvart som dei vart etablert. Men over tid vart lagtingsområdet utvida, og tok 

inn i seg rettskrinsar som tidlegare hadde hatt ei eiga ordning og sine eigne ombodsmenn som 

organiserte tinget og framførte retten. Gjennom denne utviklinga fekk lagtinga fleire lagmenn. 

Dette avhjelpte problemet med store reisedistansar som følgde med ei slik utviding, og må ha 

hatt den fordelen at ei innlemming av nye område ikkje stod fram som ei annektering, men ei 

samarbeidsprega utviding. Difor var talet på lagmenn ni sjølv om talet på lagting var fire.  

 Talet på lagmenn skulle enno auka. Ein viktig grunn til at talet på lagmenn var høgare på 

slutten av 1200-talet enn på byrjinga av hundreåret, var at byane fekk eigne lagmenn med kong 

Magnus VI Lagabøter si Bylov av 1276. På byrjinga av 1300-talet var det 14 lagmenn på 

fastlands-Noreg og på Orknøyane. I ein kort periode på midten av 1320-talet var det heile 16 

med lagmennene i kongsgardane i Bergen og Tønsberg, og 15 i ein periode på 1340-talet då det 

i staden var ein lagmann i kongsgarden i Oslo.39 På slutten av same hundreåret var det 12 

lagmenn på fastlands-Noreg. Dei tre kongsgardslagmennene fekk ingen etterfølgjarar, og i 

                                                 

37  Trond Krakasson er registrert som lagmann i tre år (1330–1332), Arnfinn Sigurdsson i seks år (1335–1340), Einar 

Halvarsson i eitt år (1341), Håkon Botolvsson i eitt år (1345), Tore Flik i eitt år (1346), Tore Bjørgulvsson i eitt år 

(1347) og Ingemund Jonsson i eitt år (1348). 
38  Harald Nikolausson var lagmann i tre år (1335-1337) i den perioden Olav Hermansson var lagmann, og Bjørn 

Toresson var lagmann i tre år (1344-1346). 
39  DN 4. bind (1858) nr. 337: 270; DN 2. bind (1852) nr. 298: 246.  
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Bergen og Trondheim vart bylagmannsvervet lagt inn under virket til lagmannen i Gulating og 

i Frostating etter Svartedauden. 

 Den følgjande studia av dei fire lagdøma er, som nemnt i innleiinga, basert på ein 

gjennomgang av 576 diplom frå 1279 til 1399 der lagmannen opptrer som meir enn ein 

referanse. Desse diploma fordeler seg på dei fire lagdøma, samt dei tre underliggjande områda 

Jemtland under Frostating, Ryfylkje under Gulating og Hålogaland under Frostating, som det 

går fram av figur 5.  

 

 Ukjent Gulating Borgarting Eidsivating Frostating Jemtland Ryfylkje Håloga

land 

1270–

1279 

0 0 1 0 0 0 0 0 

1280–

1289 

0 1 0 0 1 0 0 0 

1290–

1299 

0 14 4 0 5 1 4 0 

1300–

1309 

0 23 13 1 2 0 9 0 

1310–

1319 

0 17 11 6 8 3 1 0 

1320–

1329 

1 23 29 2 8 1 3 1 

1330–

1339 

0 14 36 6 10 2 1 1 

1340–

1349 

2 25 40 11 24 14 4 0 

1350–

1359 

0 5 18 4 3 1 1 1 

1360–

1369 

2 9 20 1 0 0 2 0 

1370–

1379 

0 7 19 2 1 1 0 0 

1380–

1389 

0 13 27 4 2 1 6 (2) 

1390–

1399 

2 15 82 0 2 1 3 0 

 7 166 300 37 66 25 34 3 (5) 

 

Figur 5: Talet på diplom der lagmannen opptrer 1270–1399 fordelt på dei fire lagdøma, samt 

med tal for rettskrinsane Jemtland, Ryfylkje og Hålogaland 

 

Frostating 

Når Håkon IV i 1223 bed lagmann i Frostating, Gunnar Grjonbak, vera den fyrste som uttalar 

seg om kven som har best rett til den norske trona, grunngjev han det med at Gunnar er den 

som har vore lagmann lengst og at han er det i det fremste av dei norske lagtinga fordi det var 
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i Nidaros kongssete stod (HH 1964, 82–83). Dette siste er nok ein referanse til at det var der 

Olav den Heilage var gravlagd, og som den evige kongen over Noreg – rex perpetuus Norvegiae 

– vart han rekna som legitimitetsgrunnlaget for både den politiske og rettslege ordninga i det 

norske riket. 

 I Frostating var det i 1223 tre lagmenn, medan det rundt 1300 var fire. I eit diplom frå juni 

1294 heiter det at kong Erik pålegg mellom annan Nikolas og Eilif lagmenn – “Niculose 

logmanne, oc Eilifi logmanne” – å hjelp korsbrørne i Nidaros i ei sak.40 Eilif er fleire gonger 

nemnt som lagmann i Frostating, medan Nikolas må ha vore lagmann i byen Nidaros. Siste 

bylagmann i Nidaros var Bjørn Toresson, nemnt i 1346.41 

 Det opphavelege Frostatingsområdet var Trøndelag, som så vart utvida sørover med Møre 

og Romsdal, og nordover med Namdalen. Hålogaland var truleg lenge ein eige rettskrins før 

det vart innlemma i Frostating. I 1223 var Bjarne Mårdsson lagmann der, og i eit diplom frå 

mai 1321 får vi vita at presten på Trondenes og Ivar lagmann i Hålogaland – “Jwar loghmaðr a 

Haloghalande” – hadde vore vitne til ei betaling av gjeld i byen Vågan i Lofoten.42 Men vi har 

bare bevart 5 diplom der lagmannen i Hålogaland opptrer for perioden 1279 til 1399.43 

 Truleg hadde Jemtland òg vore ein eigen rettskrins som vart innlemma i Frostating. I 1223 

var Torsten Åmundsson lagmann der, og i eit diplom frå 1312 heiter det at Olav lagmann – 

“Olavue er þa [Jampta lande] var loghmadr” – saman med sysselmannen har dømt i ein tvist og 

at partane skal underkasta seg dommen.44 Frå denne rettskrinsen i Frostating har vi bevart 23 

diplom der lagmannen opptrer frå 1279 til 1399, men heile 14 av desse er frå 1340-talet.  

 Det er nesten eit lite mysterium at av samla 576 diplom der lagmannen opptrer mellom 1279 

og 1399, så er bare 66 av desse frå Frostating. Av desse diploma er altså heile 23 frå Jemtland, 

som var ein svært tynt folkesett del av Frostating. Etter Svartedauden finst det bare bevart åtte 

diplom frå Frostating der lagmannen opptrer. Med tanke på den administrative styrke som var 

i lagdømet, i og med at ein der hadde fire lagmenn fram til om lag 1350 og deretter tre, og at 

ein nærast var samlokalisert med den kyrkjelege administrasjonen, så burde alt ha lege til rette 

for ein i ettertid langt meir synleg lagmann. Man kanskje var den kyrkelege administrasjonen 

så stor og dominerande at lagmannen vart lite synleg. Vi har alt sett at etter Svartedauden vart 

                                                 

40  DN 2. bind (1852) nr. 32: 30. 
41  DN 5. bind (1861) nr. 186: 143. 
42  DN 1. bind (1848) nr. 163: 142. 
43  DN 1. bind (1848) nr. 163: 142; DN 2. bind (1852) nr. 208: 142; DN 4. bind (1858) nr. 376: 299; DN 3. bind (1855) 

nr. 481: 360; DN 18. bind (1907) nr. 33: 29. 
44  DN 4. bind (1858) nr. 94: 93. 
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lagmannsvervet for byen Nidaros og Frostating slått saman, slik at det i Frostating var tre 

lagmenn på siste halvdel av 1300-talet.  

 

Gulating 

Håkon IV grunngav ikkje kvifor han vende seg til Dagfinn bonde, lagmann i Gulating, etter at 

Gunnar Grjonbak hadde uttalt seg om arveretten til den norske trona i 1223. Ved sida av å vera 

ein trufast støttespelar for Håkon IV, og den som pressa gjennom at han vart tatt til konge på 

Øyrating utanfor Trondheim i 1217, var Dagfinn lagmann i det som nok i 1223 vart oppfatta 

som det nest viktigaste lagdømet. Det skuldast nok både alder, omfang, og ikkje minst at den 

viktige handelsbyen Bergen låg her. 

 På møtet i Bergen i 1223 møtte det to lagmenn frå Gulating. Rundt 1300 var det truleg fire, 

ei tid fem, lagmenn i dette lagdømet. Sigurd Brynjulvsson har vi alt sett er nemnt som lagmann 

i 1285, og var lagmann i Gulating slik Eilif var det i Frostating på slutten av 1200-talet. Men 

han var ikkje lagmann i byen Bergen. Det må ha vore Eirik lagmann – “Eirikr logmaðr” – som 

i mai 1296 var ein av fleire som skulle sjå til at dei tyskarane som var bannlyst av kannikane i 

Bergen for ikkje å ha betalt tiend, gjorde det Allehelgensdag.45 I 1348 dømer Pål Knutsson, 

lagmann i Gulating, og Ingemund Jonsson, lagmann i Bjørgvin, saman i ei sak – “Paale Knutz 

syni Gulaþings loghmanne ok Jngimundi Jons syni loghmanne j Biorgwin”.46 Det er siste gong 

ein kan sikkert seia at det var ein eigen bylagmann i Bergen. Torstein Jonsson er alt i 1351 kalla 

Gulatings lagmann i Bjørgvin, og Gunnar Jarandsson er kalla lagmann i Gulating og Bjørgvin 

– “Gunnar Hiaranda son Gulha þinghs ok Berghuinar loghman” – alt fyrste gong han er nemnt 

i 1366, og seinare i 1367, 1373, 1375 og 1376,47 sjølv om han i 1369 bare er sagt å vera lagmann 

i Bjørgvin.48 

 I Gulating var Ryfylke ein eigen rettskrins med eigen lagmann alt i 1223, slik Hålogaland 

og Jemtland var det i Frostating. Av dei 166 diploma vi har bevart frå Gulating frå 1270 til 1399 

der lagmannen opptrer, er 34 frå Ryfylke. Her møter vi ein anonym lagmann i eit diplom frå 

mars 1292,49 men i mai 1295 møter vi riddaren Haldor – “herra Haldor logmadr” – som lagmann 

i Ryfylke.50 I mai 1306 er den tidlegare nemte Sigurd Omundsson nemnt som lagmann både i 

                                                 

45  DN 3. bind (1855) nr. 37: 43. 
46  DN 2. bind (1852) nr. 295: 243. 
47  DN 2. bind (1852) nr. 387: 306; DN 15. bind (1900) nr. 480: 367; DN 3. bind (1855) nr. 384: 294; DN 23. bind 

(2011) nr. 44: 47; DN 3. bind (1855) nr. 407: 310. 
48  DN 4. bind (1858) nr 480: 367. 
49  DN 2. bind (1852) nr. 31: 29. 
50  DN 2. bind (1852) nr. 3: 31. 



30 

 

Ryfylke og på Agder – “Sigurðr logmaðr i Rygiafylki oc Ægða”.51 Jens Arup Seip tek dette 

som bevis for at lagmannen i Ryfylke òg dekka Agderfylka (1934, 11), og slik heile den søndre 

delen av Gulating. Det ville vera logisk. På den andre sidan finst det ingen andre referansar til 

at lagmannen i Ryfylke òg var lagmann i Agder. Og vi har andre referansar til lagmann som 

bare i eitt høve agerte lagmann i ein spesiell rettskrins.52 Ein skal difor vera varsam med å dra 

forhasta konklusjonar.  

 I alle høve i ein periode har det vore ein lagmann i kongsgarden i Bergen i Gulating. I juni 

1325 har ein ei sak der fem lagmenn er vitne til eit forlik mellom Munkeliv kloster og 

lagmannen på Orknøyane. Desse lagmennene er Guttorm Kolbjørnsson, lagmann i 

kongsgarden, Trond Halvarsson, tidlegare lagmann i Gulating, Einride Simonsson, lagmann i 

Bjørgvin, Bård Petersson, Gulatings lagmann og Kolbein Jonsson, Frostatings lagmann – 

“Gutthormir Kolbiærnarsson logmadhir i konungs gardhe Þrondir Haluardarsson Eindridhir 

Simonarsson loghmadhir i Biorgwin Bardhir Petirsson Gulaþings logmadhir oc Kolbein 

Ionsson Frostoþings logmadhir”.53 Guttorm Kolbjørnsson har vi alt møtt som riddar og lagmann 

i Tønsberg frå 1304. Men her opererer han altså i Bergen i 1325 som lagmann i kongsgarden. 

Han dømer òg i ei sak i Bergen i mai 1325 som lagmann i kongsgarden – “Gud- 

þormr Kolbiærnar son loghmadr j konongs garde”,54 og i 1328 deltek han i ei anna sak i Bergen 

i same eigenskap.55 I Tønsberg er Torvid Trondsson lagmann frå 1322,56 og Ivar er lagmann i 

kongsgarden her i 1326,57 så Guttorm Kolbjørnsson må ha reist frå vervet som lagmann i 

Tønsberg og gjorde teneste som lagmann i kongsgarden i Bergen i ein periode. I 1329 er 

Guttorm Kolbjørnsson igjen nemnt som lagmann i kongsgarden, men no i Tønsberg,58 der vi 

finn han som lagmann i kongsgarden fram til 1333.59 Det er mogeleg at han vart henta frå 

Tønsberg til Bergen for å styrka administrasjonen der i ein periode, for så å returnera til 

Tønsberg. Andre er nemleg ikkje nemnt spesifikt som lagmann i kongsgarden i Bergen.  

 Både Orknøyane, Shetland og Færøyane var samla det ein kan kalla norske skattland. Men 

deira status i det norske riket var noko ulik. Orknøyane var eit eige jarledøme, og jarlen av 

Orknøyane var nest etter kongen i rang i det norske riket. Det er difor ikkje unaturleg at 

                                                 

51  DN 4. bind (1858) nr. 63: 67. 
52  DN 1. bind (1848) nr. 216: 175; DN 1. bind (1848) nr. 217: 176. 
53  DN 12. bind (1886) nr. 67: 51. 
54  DN 1. bind (1848) nr. 180: 152. 
55  DN 9. bind (1876) nr. 100: 120. 
56  DN 2. bind (1852) nr. 148: 127. 
57  DN 3. bind (1855) nr. 145: 139. 
58  DN 1. bind (1848) nr. 201: 166. 
59  DN 1. bind (1848) nr. 224: 181. 
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øygruppa òg var ein eigen rettskrins. Vi har alt ovanfor høyrt om ei sak frå 1325 der det var 

strid mellom Munkeliv kloster og Sigvart Kolbeinsson, lagmann på Orknøyane.60 I 1338 møter 

vi truleg sonen, Sigurd Sigvartsson – “Sighurdhir Sigwatzsson loghmadhir i Orkneiom” – som 

lagmann på Orknøyane som dømer i ei sak saman med Gulatingslagmannen.61 Truleg var 

lagmannen på Orknøyane ein lagmann i Gulating på same vis som lagmannen i Ryfylke, men 

vi har for lite kjelder til å slå dette sikkert fast.62  

 Shetland og Færøyane var derimot underlagt den norske trona på like linje med fastlands-

Noreg. Dei hadde eigne sysselmenn, men hadde dei eigne lagmenn, slik Ryfylke og Orknøyane 

hadde? På stemne i Bergen i 1223 møtte ein biskop frå Færøyane og ein sysselmann frå 

Shetland, men ingen lagmenn for dei to områda (HH 1964, 79). I ei rettarbot for Færøyane frå 

1298, det såkalla Sauebrevet – “Seyðabrævið”– heiter det at kongen har samrådd seg med 

biskop Erlend av Færøyane og Sigurd lagmann på Shetland – “herra Sigurdr lagmadr af 

Hiæltlande”. (NgL nr. 10 1848, 33). Det er naturleg å forstå dette som at det fanst ein riddar 

Sigurd som er lagmann på Shetland. At det samstundes fanst ein riddar Sigurd som var lagmann 

i Gulating, kan vera eit reint tilfelle. Men i 1307 vart ein eigedomstvist avgjort på Tingvall på 

Shetland av Ivar lagmann – “Jvar loghmaðr”.63 Ivar Jonsson var på den tida lagmann i Bergen 

i Gulating.64 Det kan igjen vera eit tilfelle at lagmannen på Shetland og i Bergen heiter det 

same.65 Men i 1360 var Hallstein Torsteisson vitne ved ei eigedomsoverføring i Sandvik på 

Unst på Shetland, og er kalla lagmann på Shetland – “Hallstein Þorstein son loegmadr j sama 

stad [Hiatlandi]”.66 På det tidspunktet var Hallstein Josteinsson lagmann i Gulating, og igjen er 

det truleg tale om same person. Det er svært lite truleg at lagmannen i Gulating og på Shetland 

heitte det same tre gonger på 63 år. Mest truleg hadde lagmannen i Gulating òg Shetland som 

ein del av sitt område. Trass alt var det kortare veg frå til dømes Aga til Shetland enn frå Aga 

til Hallingdal, som òg var ein del av Gulating. Shetland var heller ikkje meir folkesett enn 

Hallingdal.67 Det at lagmannen på Shetland gav råd i samband med ei rettarbot for Færøyane, 

                                                 

60  DN 12. bind (1886) nr. 67: 51. Sjå òg DN 12. bind (1886) nr. 68: 52. 
61  DN 12. bind (1886) nr. 88: 66. 
62  Helle (1972: 466) legg utan vidare diskusjon til at herra Sigurd er lagmann på Shetland, og gjer ikkje den kopling 

som eg her gjer med Sigurd Brynjulvsson som lagmann i Gulating.  
63  DN 1. bind (1848) nr. 109: 97.  
64  DN 1. bind (1848) nr. 97: 89; DN 1. bind (1848) nr. 101: 92; DN 1. bind (1848) nr. 106: 96.  
65  Det vert enno mindre truleg når vi ser at det er lagmannen i Bergen Arnulf Gunnarsson, som i 1386 utgjev på ny 

ei gammal avgjerd gjort av drottsete Ogmund Finnsson i ein eigedomstvist mellom riddarane Jon og Sigurd 

Haftorssøner til Giske og Malis Sperra på Shetland, over ein eigedom der. Men ei slik sak kan avgjerast i ein annan 

rettskrins enn der eigedomen ligg, og drottseten hadde no ein gong tilhald i Bergen; DN 1. bind (1848) nr. 501: 

366. 
66  DN 3. bind (1855) nr. 310: 250. 
67  Valdres høyrde òg til Gulating, men var under lagmannen i Oslo i alle høve 1388, jf. DN 4. bind (1858) nr. 545: 

409, som er tidlegare enn hevda av Seip (1934: 9).  
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indikerer at han òg var lagmann der. I så fall kan det godt vera at lagmannen i Gulating òg dekka 

Shetland og Færøyane. Men igjen er kjeldematerialet for lite til at ein kan seia noko sikkert.  

 Som i Frostating er det ein nedgang i talet på diplom der lagmannen opptrer etter 

Svartedauden – frå 1300 til 1349 har ein bevart 103 slike diplom frå Gulating, og frå 1350 til 

1399 har ein bevart 49. Men nedgangen er lagt mindre enn for Frostating. Dersom ein bare ser 

på den rettslege aktiviteten dette diplommaterialet viser fram, så var Bergen ein langt sterkare 

administrasjons- og handelssentrum enn Nidaros generelt, og så sterkt at Svartedauden ikkje 

påverka det i same grad. Som vi har sett, vart lagmannsverva for byen Bergen og Gulating slått 

saman etter Svartedauden, slik at Gulating på siste halvdel av 1300-talet hadde tre lagmenn.  

 

Borgarting 

Den alt nemnte Sigurd Brynjulvsson til Aga vert på gravsteinen sin kalla lagmann i Gulating – 

“Gvla Þings log madr”. Og i eit alt nemnt diplom frå 1325, der heile fem lagmenn var involvert 

i ein eigedomstvist, er mellom anna Bård Peterson kalla Gulatings lagmann og Kolbein Jonsson 

Frostatings lagmann – “Bardhir Petirsson Gulaþings logmadhir oc Kolbein Ionsson Frostoþings 

logmadhir”. Det same ser ein ikkje for Borgarting og Eidsivating.68 Dette kan skuldast at desse 

to lagdøma er yngre enn Frostating og Gulating (sjå Seip 1934, 27–29, jf. s. 22), og difor ikkje 

før seinare fekk ein klare felles identitet og indre hierarkisk struktur med ein lagmann som vart 

rekna som primus inter pares – fremst mellom likemenn. I Håkon Håkonssons saga vert 

Borgartingsområdet kalla Viken. I 1223 var det to lagmenn her, men på slutten av 1200-talet 

møter vi fem, ei tid seks, lagmenn rundt Oslofjorden.  

 I 1279 og 1298 møter vi den alt omtalte herra Amund Ragnhildarsson som lagmann i Oslo.69 

Etter eit kort intermesso er det Pål Einarsson som er lagmann her i om lag 25 år frå 1307.70 Men 

samstundes møter vi Knut lagmann i Oslo i 1319,71 Einride Tollevsson lagmann i 1322,72 og 

Torald Brandsson lagmann i 1323.73 I 1322 og 1323 møter vi Pål lagmann og Einride og Torald 

lagmann i same diplom som lagmenn i Oslo samstundes. Det at det fanst to lagmenn i 

Osloområdet på same tid kan vera fordi det var éin for landområdet og éin for byen Oslo. Men 

det kan òg vera andre grunnar til at dei opptrer samstundes. Men vi møter Harald Nikolausson 

                                                 

68  Seip (1934, 26) hevdar at lagmannen i Borgarting vert kalla for ‘Borgartingslagmann’, men har ingen referanse 

som underbyggjer påstanden. Det er til dømes ikkje tilfelle i DN 5. bind (1861) nr. 379: 273. 
69  DN 21. bind (1976) nr. 3: 3. 
70  DN 3. bind (1855) nr. 70: 76; DN 3. bind (1855) nr. 138: 133. 
71  DN 8. bind (1874) nr. 50: 73. 
72  DN 3. bind (1855) nr. 129: 127. 
73  DN 7. bind (1869) nr. 100: 116. 
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som lagmann i 1344 då Trond Krakesson òg opptrer som lagmann i Oslo,74 og vi møter Nikolaus 

Paus som lagmann i 1347 same året som Sigurd Haftorsson òg er lagmann der.75 Guttorm 

Gudsbrandsson var lagmann i Oslo frå 1351 til 1380.76 I denne perioden møter vi òg Nikolaus 

Sigurdsson som lagmann i 1351,77 Trond Bjarnesson som lagmann i 1355 og 1358,78 Erik 

Eriksson som lagmann i 1357,79 og herra Trond som lagmann i 1368.80 Medan Torbjørn 

Asgrimsson er lagmann mellom 1383 og 1389,81 møter vi Mikael Trondarsson som lagmann i 

1384.82 Det er mange mogelege forklaringar for kvar gong vi finn to lagmenn i Oslo som 

opererer samstundes eller om lag samstundes. Men alt i alt indikerer dette at Oslo hadde sin 

eigen bylagmann. Det indikerer òg at det i Oslo fanst ein eigen lagmann for byen og ein for 

landområdet òg etter Svartedauden, medan bylagmannen forsvann både i Trondheim og Bergen 

(Seip 1934, 20, note 1).83  

 I juni 1294 er Peter lagmann i Viken – “Petrs logmaðr a Uikenne” – til stades i ei sak som 

vart avgjort av lagmennene i Tønsberg og Skien.84 Viken vert i dette tilfelle brukt stort sett om 

området sør for Svinesund, som vil seia Båhuslen, der Tord Skolle var lagmann i 1223. Men 

frå dette området har ein få diplom der lagmannen opptrer, med eit unnatak for at vi møter 

lagmann Jon Saulsson – “Jone Saulæsyni logmanne i Vikene” – i 1339, og Semund Torgilsson 

– “Semunder Þorgiulsson logmadher j Vikinne” – i 1397.85  

 I det alt nemnt diplomet frå 1294 der vi møter Peter lagmann i Viken, møter vi òg Einar og 

Vige lagmenn i Tønsberg og Skien – “Einar logmaðr j Tunsberge ok Vighi logmaðr j Skiðu”. 

Skien dekka grovt sett Telemarksområdet, medan Tønsberg dekka Vestfold og deler av Østfold. 

For Tønsberg møter vi – som alt omtalt – òg Ivar og seinare Guttorm Kolbjørnsson som 

lagmenn i kongsgarden frå 1326. Men det ser ut til at ordninga med ein kongsgardslagmann fall 

bort med Guttorm Kolbjørnsson i 1333.  

                                                 

74  DN 1. bind (1848) nr. 289: 229; og særleg DN 4. bind (1858) nr. 282: 231. 
75  DN 1. bind (1848) nr. 303: 240 (Sigurd Haftorsson er part i denne saka saman med Jon Haftorsson); DN 1. bind 

(1848) nr. 307: 244. 
76  DN 4. bind (1858) nr. 353: 282; DN 5. bind (1861) nr. 317: 230. 
77  DN 4. bind (1858) nr. 352: 281. 
78  DN 5. bind (1861) nr. 220: 172; DN 4. bind (1858) nr. 394: 310. 
79  DN 23. bind (2011) nr. 32: 37. 
80  DN 13. bind (1889) nr. 29: 24. 
81  DN 2. bind (1852) nr. 482: 375; DN 4. bind (1858) nr. 557: 417. 
82  DN 6. bind (1864) nr. 315: 358. 
83  Seip (1934: 116) hevdar derimot at Tønsberg og Oslo i alle høve hadde bylagting, og tuftar det på empirien 

presentert i Seip (1934: 37), men det er eit tynt grunnlag. 
84  DN 1. bind (1848) nr. 82: 76. Seip (1934) nemner ikkje dette diplomet.  
85  DN 5. bind (1861) nr. 132: 109; DN 4. bind (1858) nr. 673: 497. Desse to referansane manglar hos Seip (1934: 18 

note 5), men den siste er med (1934: 30 note 1). 
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 Vidare er det interessant å samanlikna talet på diplom frå Gulating med Borgarting. Frå 1279 

til 1319 finn ein 55 diplom der lagmannen opptrer frå Gulating og 29 frå Borgarting. Frå 1320 

til 1349 finn ein derimot 62 slike diplom frå Gulating og 105 frå Borgarting. Og for 1350 til 

1399 er tala 47 frå Gulating og 166 frå Borgarting. Den veldige veksten i diplom der lagmannen 

opptrer på 1390-talet skuldast nesten utelukkande ein vekst i Borgarting: 82 diplom mot 15 frå 

Gulating, to frå Frostating og ingen frå Eidsivating. Ser ein bare på den rettslege aktiviteten 

som vert spegla i dette diplommaterialet, så vart stadig meir av den sentrert rundt Oslofjorden 

frå 1320. På siste halvdel av 1300-talet var det fem lagmenn i Borgarting.  

 

Eidsivating 

I Håkon Håkonssons saga vert indre Austland referert til som Oppland og ikkje Eidsivating. 

Her møter vi i 1223 to lagmenn, men på 1300-talet – både før og etter Svartedauden – ser det 

bare ut til å ha vore ein lagmann i Eidsivating.  

 Medan Borgarting er det lagdømet ein har bevart flest diplom frå der lagmannen opptrer, 

med 300 bevarte diplom frå 1279 til 1399, er Eidsivating det lagdømet der ein sjeldnast møter 

lagmannen i dei bevarte diploma, som bare er 37 i talet. Her møter ein Harald lagmann på Eide 

– “haraldr logmadr a æidi” – i 1308.86 Det er mogeleg at han har hatt sete på Eidsvoll, som er 

det opphavelege sentrum i Eidsivating.87 Men Tore Haldorsson, som vi finn som lagmann frå 

1310 til 1323,88 er nemnt som lagmann i Oppland – “Thorer Halldors sun loghmadr a 

Upplandum”. I 1330 er det vist til lagmannen i Hamar,89 men det finst ingen ting som tyder på 

at Hamar hadde ein eigen bylagmann. Dette kan skuldast at Hamar, som Stavanger, var ein 

biskopsby. I så fall var det naturleg at det ikkje fanst ein kongeleg lagmann i byen, og at 

lagmannen i distriktet heller ikkje hadde fast tilhald i byen. Men det finst altså ei tilvising frå 

1330 til lagmannen i Hamar.  

 

                                                 

86  DN 21. bind (1976) nr. 8: 7. 
87  Seip (1934: 15) meiner at Eidsvoll var ein del av lagmannen i Oslo sit distrikt, og at dette var tilfellet “i alle fall 

for noen år” (1934: 116). I tre høve vert saker som gjeld eigedom på Eidsvoll avgjort av lagmannen i Oslo; DN 1. 

bind (1848) nr. 199: 165; DN 1. bind (1848) nr. 289: 229; og DN 4. bind (1858) nr. 385: 305. Men det er ikkje 

alltid lagmannen staden der eigedomen ligg som avgjer ein tvist om den. I eitt høve vert ei sak på Eidsvoll avgjort 

av både lagmannen i Oslo og på Eidsvoll, jf. DN 2. bind (1852) nr. 418: 326. Truleg er det denne saka som gjer at 

Seip (1934: 115) hevdar at lagtinget for Eidsvoll var “anneks for lagmennene i Hamar og Oslo”. Sjå òg Seip (1934: 

25) der han konkluderer om dette på eit sviktande kjeldegrunnlag. Samstundes finst det ingen Harald lagmann i 

Oslo i 1308, noko som indikerer at Eidsvoll var ein del av Eidsivating, og det er det eg vektlegg.  
88  DN 1. bind (1848) nr. 130: 117; DN 7. bind (1869) nr. 100: 116. 
89  DN 7. bind (1869) nr. 132: 149. 
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Lagmannen og Landslova 

Den lagmannen vi møter i Håkon Håkonssons saga i 1223 og som vi møter på byrjinga av 1300-

talet, er svært ulike.  

 Lagmennene i Gulating og Frostating er i 1223 nært på kongsmakta, som truleg noko nytt 

på siste del av 1100-talet. Det kan sjå ut til at det på slutten av 1200-talet og byrjinga av 1300-

talet var lagmann i alle dei fire lagdøma som var tatt inn i det høgare aristokratiet, og dermed 

gjort til ein del av makteliten rundt kongen. Lagmennene hadde fram til om lag 1340 òg svært 

lang tenestetid, noko som sikra kontinuitet og stabilitet i rettshandhevinga. Dette må ha vore 

viktig for å sikra at den politiske ambisjonen som låg til grunn for lovgjevinga vart ein realitet 

gjennom rettshandhevinga.  

 Lagmannen i 1223 var tinget sin ombodsmann og ein rådgjevar. Lagmannen vart med Håkon 

Håkonssons Nye lov frå 1260 og Landslova av 1274 ein sentral aktør på alle tingnivå som både 

avgjorde kva retten var, men som kunne overstyra domsmennene og bare svarte ovanfor 

kongen. Samstundes var lagmannen si rettshandheving bare knytt til det juridiske, og framleis 

spelte dei lokale lagrettemennene og nemndsmennene ei viktig rolle i rettspleia.  

 Lagmannen i 1223 var knytt til landområde. Bylova av 1276 føresette i stor grad at byane 

hadde eigne lagmenn, som kunne delta aktivt i byreguleringa. Byar som Vågan, Stavanger, 

Skien, Tønsberg og Kongshelle ser ikkje ut til å ha fått eigne lagmenn, men har delt lagmann 

med landområdet rundt. Nidaros og Bergen hadde derimot eigne bylagmenn på slutten av 1200-

talet. Men deira verksemd vart slått saman med den til lagmannen i Frostating og Gulating etter 

Svartedauden. I Oslo ser det derimot ut til at det har vore ein eigen lagmann for byen både før 

og ikkje minst etter Svartedauden. Men lagmennene for landområda utførte mykje av virket sitt 

i byane på heile 1300-talet.  

 Mellom lagmennene i 1223 var lagmannen i Frostating den fremste, og i Gulating den neste 

i rang. Men i diplommaterialet er Frostating svakt representert, og det ser nesten ut til at 

erkebiskopen sin administrasjon utkonkurrerte den kongelege – og dermed lagmannen – i 

omfang og aktivitet. Den juridiske aktiviteten knytt til lagmannen i Gulating var den største i 

landet fram til 1320-talet, men så tek Borgarting over, og vert etter kvart totalt dominerande. 

Dette skjedde samstundes med at det politiske tyngdepunktet òg vart flytta frå Vest- til 

Austland.  

 Lagmennene hadde svært kort tenestetid på særleg 1340-talet. Etter Svartedauden har dei 

igjen lang tenestetid, slik lagmennene hadde på byrjinga av 1300-talet. Ein må tru at deira lange 

tenestetid sikra både kontinuitet og stabilitet i rettshandhevinga. Vidare må dette ha bidrege til 



36 

 

at svekkinga av statsmakta ikkje gjorde at Landslova av 1274 fall bort, men haldt fram med å 

vera ein sentral del av det politiske styringsgrunnlaget og som ein identitetsmarkør.  
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