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Forord

For tre år siden skrev jeg min første bok. Den handlet om livet til 
den norske adelsmannen Alv Erlingsson, som levde i siste halvdel 
av 1200-tallet, og hans verden av nordisk maktpolitikk. Da jeg var 
ferdig gikk det imidlertid opp for meg at jeg hadde begynt å fortelle 
en mye større historie, en historie som ikke sluttet med Alvs død. 
Dette er altså en slags oppfølger. 

Når det er sagt er dette en helt frittstående oppfølger, og på 
mange måter en annerledes bok. Under arbeidet med boken om 
Alv ble min interesse trukket mot et fenomen i det urolige univer-
set som var den nordiske høymiddelalderen, nemlig hvordan store 
ressurser i form av landområder, penger og politisk prestisje – og 
noen ganger hele kongeriker – ble investert i forlovelser og ekteskap 
med barn. Dette er en historie om et slikt ekteskapsspill, en serie av 
maktkamper og intriger med en norsk kongsdatter i sentrum, som 
fikk vidtrekkende konsekvenser for norsk historie.

Disse menneskene er borte, og de snakker bare til oss gjen-
nom sine handlinger. Som all historieskriving er det som følger 
en tolkning, en konstruksjon bygget på kritisk vurdering av de 
kildene som er bevart. Det dreier seg om klosterkrøniker, annaler, 
verdslige krøniker, rettsdokumenter, regnskapsdokumenter, fyrste-
brev og politiske kunngjøringer. Arbeidet har tatt lengre tid enn 
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jeg fore stilte meg da jeg satte i gang, for kildesituasjonen er nokså 
utfordrende. Norske kongesagaer – de viktigste fortellende kildene 
til eldre norsk middelalderhistorie – ble ikke lenger skrevet etter 
1260-tallet. Bevarte annaler og krøniker gir få og ofte kronologisk 
forvirrende opplysninger. Til gjengjeld vokser mengden bevarte 
diplomer – politiske brev – drastisk i perioden denne boken om-
handler, fordi skrift i stadig større grad ble brukt til kommuni-
kasjon, og fordi politiske avtaler som i tidligere tider ble inngått 
muntlig ble skrevet ned og beseglet. Slik ser man hva de ulike ak-
tørene ble enige om, hvor de befant seg og hvem som var til stede. 
Å rekonstruere konteksten dokumentene ble til i, er imidlertid litt 
av et puslespill. Jeg har benyttet meg av en rekke forskjellige kilder 
under arbeidet, norske, svenske, danske, engelske, skotske, tyske og 
en russisk. Og selvsagt mange faghistoriske verker av skandinaviske 
historikere, som har sortert, ryddet og tolket.

Dette er ingen akademisk bok, men de viktigste kildene og 
litteraturen jeg har benyttet meg av, finner den som er interessert 
bakerst. Jeg vil også henlede leserens oppmerksomhet til person-
listen og slektskartet, som kan være behjelpelig for å holde oversikt 
over hvem som var hvem i et nokså stort persongalleri. Bakerst 
finner du også en kronologi. Kart over de nordiske rikene finnes 
på bokens for- og baksats, og et nærkart over grenseområdet ved 
Göta älv finnes på side 149.

Jeg har fått mye hjelp. Før alle andre vil jeg takke kjæresten 
min, Ane Bjølgerud Hansen, som ikke bare har hjulpet meg på 
mange måter – ved å lese, lytte og gi gode råd – men også holdt 
ut at jeg i perioder ble en eremitt. Professor Arnved Nedkvitne, 
min tidligere veileder fra universitetet, har vært fagkonsulent. Han 
har alltid vært tilgjengelig og bidratt med uvurderlig hjelp. Min 
andre konsulent er professor Sverre Håkon Bagge ved universitetet 
i Bergen, som kjenner periodens politiske historie som få andre. 
Han har kommet med verdifulle innspill og påpekt pinlige feil og 
mangler. Postdoktor Bjørn Bandlien har også lest deler av manus og 



kommet med innsiktsfulle kommentarer. Takk til Dag Solstad som 
har vært tekst konsulent og lest manus. Og til konsulent Silje Een 
de Amoriza og redaktør Frode Molven. Moren min, Eli Skjeseth, 
har lest og kommentert deler av manus. Konservator Endre Fod-
stad har vært til god hjelp, særlig hva gjelder 1300-tallets materielle 
kultur. Til sist, men ikke minst, takk til  Ingrid Goverud Ulstein, 
som ofret nattesøvn og fritid i prosjektets kritiske sluttfase, og hjalp 
meg dra det hele i land.

Jeg er selvsagt ene og alene ansvarlig for det endelige produktet.

Oslo, oktober 2012



Å verden, hvordan du belønner den  
som forsøker å følge dine regler. 
Din skjønnhet og din hardhet 

ender ofte med sorg og gråt.

erikskrøniken, ca. 1321
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I 
Jomfruen

De er for lengst borte, sammen med hele den fjerne og for oss så 
underlige verdenen de tilhørte. Vi kommer aldri til å få vite hva 
de het, hvor de kom fra, eller hva slags liv de hadde levd. De få 
håndfaste opplysningene vi har om dem tegner et ytterst vagt bilde. 
Kvinnen var middelaldrende, rundt førti år gammel, og håret hen-
nes var i ferd med å bli grått og delvis hvitt. Mannen hun reiste 
sammen med, var hennes ektemann. De var begge tyske, later det 
til, men kvinnen behersket det norske språket godt nok til å kunne 
overbevise omgivelsene om at hun var norsk. 

Begge var utstyrt med et uvanlig personlig mot. De hadde en 
plan, og med livet som innsats var de på vei for å utfordre en av 
Nordens aller mektigste menn.

En gang i løpet av sommeren i år 1300 befant de seg i handels-
byen Lübecks havn. Byen var transittstasjon for all handel i Øster-
sjøen, og havnen utgjorde det største og travleste bryggeområdet i 
Nord-Europa. Der gikk de om bord i et skip som skulle til Norge. 
Antagelig var det en av de mange hansakoggene som hver sommer 
seilte til riket i nord med lasterommet under dekk fullt av tysk korn; 
et slikt fartøy som var kort og bredt, med oppbygget akterdekk og 
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et enkelt, firkantet seil, bemannet av rundt ti grove sjøfolk og med 
omtrent like mange kjøpmenn om bord. Med den gråhårede kvin-
nen og hennes mann blant passasjerene rodde sjømennene skipet 
ned den vide elva Trave, som alltid var tett trafikkert av robåter, 
prammer og havseilende skip på vei til eller fra byen. Snart var de 
ute i Østersjøen.

De var bedragere. Ett år tidligere hadde nyheten om at kong 
Eirik Magnusson av Norge var død, nådd de tyske havnene og 
derfra langsomt begynt å spre seg innover i Tyskland langs de stør-
ste ferdselsårene. Kongen hadde ikke etterlatt seg noen sønn, og 
kongetittelen var derfor gått i arv til hans bror, Håkon Magnusson, 
som ettertiden husker som kong Håkon V. Ekteparets plan var en-
kel, farlig og nesten fantastisk ambisiøs. Kvinnen skulle utgi seg for 
å være norsk kongsdatter, nærmere bestemt den avdøde kongens 
tapte, førstefødte barn, jomfru Margrete Eiriksdatter. Jomfru Mar-
grete hadde omkommet i sin barndom, ni år før sin far. Antagelig 
håpet ekteparet at den forvirrede stemningen som rådde i alle riker 
når en ny konge steg til makten – i tiden da sentrale rådgivere ble 
byttet ut, framstående menn kjempet om den nye kongens gunst 
og nye maktkonstellasjoner ble dannet – ville øke deres sjanser. 
Kvinnen hadde forberedt seg godt på rollen hun skulle spille.

Langsomt skjøv vinden skipet nordover og vestover. Forbi de 
flate danske øyene, der små landsbyer omgitt av pløyde jordlapper 
og beitemark lå på rekke og rad langs sjøkanten. Forbi København, 
med sine kronglete gater og mange kirketårn. Gjennom det smale 
Øresund, der de i klart vær kunne se den danske kongens borger 
på begge sider. Derfra fulgte de østkysten nordover. Bak skjærgår-
der og strender gled det grønne Halland sakte forbi skipets høyre 
side. De passerte borgen Varberg, som tronet lett synlig i grå stein 
på toppen av en bratt klippe, før de nådde utløpet av Göta älv, 
og dermed grensen til det norske riket. Etter å ha seilt forbi mar-
kedsplassen Marstrand, skar de tvers over det åpne Skagerrak, mot 
Agderkysten. Den siste delen av reisen gikk forbi fjell, fjorder og 



15

skjærgårder langs den norske sør- og vestkysten. Da de endelig kom 
fram til Bergen, som var reisens mål, hadde de trolig vært på havet 
i to, kanskje tre uker. 

Skipet la til blant de mange seilskipene som lå fortøyd i havnen, 
utenfor bryggehusene med de karakteristiske spisse takene over 
mørke og trange smug. Ekteparet steg i land på trebryggene.

*
Det hadde alltid vært noe uavklart over jomfru Margretes død. 
Hennes skjebne var innhyllet i en sky av romantiske rykter, noe 
som ikke er det minste merkelig, for hun hadde vært et enestå-
ende verdifullt jentebarn, selv til kongsdatter å være. Og hun hadde 
omkommet under omstendigheter som var både oppsiktsvekkende 
og dunkle på samme tid, og som derfor stimulerte til spekulasjoner 
og folkesnakk.

I det politiske systemet som organiserte hele kristenheten i riker 
og underriker, i herrer og vasaller, utgjorde ekteskap de viktigste 
båndene mellom så vel kongeriker som aristokratiske familier. Fyr-
stelige ekteskap var det viktigste grunnlaget for kontroll over ter-
ritorier, og framfor noe annet det som knyttet sammen alliansene 
og nettverkene politiske ledere øvde innflytelse gjennom. Jakten 
på lukrative giftermål var derfor den primære drivkraften i diplo-
matiet. Forholdene mellom riker ble ikke avgjort av felles grenser 
eller det vi som lever i dag oppfatter som naturlige interesser, men 
av dynastiske forbindelser og de mest utrolige slektskapsbånd. Slik 
kunne en ungarsk fyrste bli arvingen til tronen av Napoli, og en 
engelsk konge tronkrever i Castilla. Over hele Europa ble fyrste-
sønner og fyrstedøtre ustanselig sendt fram og tilbake, over hav 
eller langs humpete landeveier, mellom land og herskere. Hver 
enkelt av dem utgjorde én enkel tråd i en kunstig vev som bandt 
den europeiske herskerklassen sammen, og som skapte like mange 
fiendskap og motstridende krav som den knyttet bånd. Habsbur-
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gere av Østerrike, plantagenetere av England, kapetingere av Frank-
rike, wittelsbachere av Bayern, luxemburgere av Bøhmen, husene 
Navarra, Castilla og Aragon, hertugene av Bretagne og Bar, grevene 
av Lusignan, Flandern, Hainaut og Savoie – og langt mot nord, 
kongene av de tre skandinaviske rikene – var alle en del av dette 
nettverket. I det alltid pågående spillet var det to forhold som aldri 
ble vurdert: følelsene til brudene og brudgommene, og interessene 
til befolkningene i områdene som ble berørt.

Det var mekanismene i dette sinnrike systemet som hadde gjort 
jomfru Margrete Eiriksdatter av Norge så viktig. Moren hennes var 
den vakre og sofistikerte skotske kongsdatteren Margaret Alexan-
dersdatter, som 20 år gammel var kommet over havet til Bergen i 
1281, og blitt giftet bort til kong Eirik Magnusson av Norge. Han 
var da en puslete barnekonge på bare tolv år. Kongens unge alder 
til tross ble Margaret gravid bare et år etter bryllupet. Men da hun 
ga liv til Margrete i Tønsberg, en gang i løpet av våren 1283, endte 
hennes eget i tragedie. Hun døde like etterpå, etter all sannsynlig-
het i barselfeber. At dronningen ga livet for et jentebarn, og ikke 
for en sønn, gjorde tragedien ekstra stor for kong Eirik, som ennå 
ikke hadde fylt femten år da han ble både far og enkemann. Bare 
guttebarn kunne vokse opp til framtidige konger som kunne føre 
makten, æren og dynastiet videre. 

I årene som fulgte viste det seg imidlertid at det kongelige skot-
ske blodet jomfru Margrete hadde etter sin mor, drastisk skulle 
øke hennes verdi som politisk spillebrikke. For i løpet av jomfruens 
tidligste leveår døde hele hennes morsslekt på den andre siden av 
havet rett og slett ut, i en serie med brå og uventede dødsfall. Først 
døde tronarvingene av sykdom og etterlot kong Alexander III av 
Skottland ensom på tronen. En tidlig vårdag i 1286 ble så skotte-
kongen selv funnet druknet på en strand nord for Edinburgh. Stup-
ende full etter et etegilde med sine baroner hadde han ridd utfor 
en klippe midt på natten og styrtet rett i havet med hesten sin. Da 
morfaren møtte sitt lite ærefulle endelikt, var jomfru Margrete i 
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Norge tre år gammel. Hun hadde aldri møtt noen medlemmer av 
sin skotske morsslekt. Like fullt var hun gjennom sitt blod brått det 
eneste gjenlevende medlemmet av et kongedynasti som hadde styrt 
i mer enn 250 år og regnet seg blant Europas eldste kongefamilier.

Det gjorde henne til det viktigste barnet i denne delen av Eu-
ropa. Hun var nøkkelen til makten i et helt kongerike.

Siden den gang hadde Margrete vært midtpunktet i et stor-
politisk trekantspill over Nordsjøen – mellom kong Eirik og hans 
kongsråd i det ene hjørnet, de ledende baronene i det kongeløse 
Skottland i det andre, og den mektige og kløktige kong Edvard I 
av England i det tredje. Enorme verdier sto på spill: landområder, 
klingende mynt, politisk prestisje, innflytelse. Den drivende kraf-
ten i dette spillet var den engelske kongen, som lenge hadde ruget 
på ambisjoner om å kontrollere sitt naborike i nord. Han sendte 
derfor budbringere til det norske hoffet som ba om jomfruens 
hånd, på vegne av hans lille sønn og tronarving, prins Edvard, som 
fortsatt var et spedbarn da alt dette begynte.* Gjennom et ekteskap 
mellom de to barna ville engelskmennene ikke bare vinne overher-
redømme over naboriket i nord på kort sikt, men én gang for alle 
legge det under den engelske kronen – uten et eneste sverdslag. 

I bytte mot jomfruens hånd var Edvard villig til å betale hennes 
far og den norske riksledelsen rikelig, både i penger og i politisk 
støtte. En norsk konge hadde sjelden, kanskje aldri, hatt utsikter 
til så mye makt og innflytelse på den andre siden av Nordsjøen. 
Jomfru Margrete ville i framtiden bli dronning, ikke bare i Skott-
land, men også i England. Om alt gikk etter planen, kunne de som 
styrte det norske riket regne med vennskapelige forbindelser med 
et pasifisert Skottland, store pengeoverføringer fra England i form 
av ekteskapsmedgift, og det engelske og skotske rikets verdifulle 
støtte i den alltid pågående maktkampen mellom de skandinaviske 
kongerikene. 

* Prins Edvard var guttebarnet som mange år senere skulle arve den 
engelske kongetronen som kong Edvard II.
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Etter kong Alexanders drukningsdød ble Skottland styrt av et 
råd bestående av seks framstående baroner, som voktet tronen på 
jomfruens vegne. De så mørkt på en framtid som vasaller under den 
engelske kronen. Det gjorde også mange av de tallrike adelsmen-
nene rådet representerte, mange av dem fjernere slektninger av det 
nesten utdødde kongehuset, og derfor selv potensielle kandidater 
til tronen. Men ingen i Skottland hadde makt eller rettslig myn-
dighet til åpent å motarbeide de norsk-engelske planene, og ingen 
kunne bestride at den norske jomfruen var den nærmeste arvingen 
til tronen. De måtte nøye seg med å kjempe for en avtale som sikret 
dem størst mulig grad av selvstendighet i framtiden.

Sakte, men sikkert vokste jomfru Margrete seg gjennom den 
tidlige barndommen, etter all sannsynlighet i kongsgården i 
Bergen. Hennes tilværelse må ha vært preget av en blanding av 
møysommelig omsorg og strengt vakthold, uendelig verdifull 
som hun var. Imens reiste sendemenn på kryss og tvers mellom 
de tre rikene, med beskjeder, forslag, motforslag og avtaleutkast. 
Pave Nikolaus IV i Roma anerkjente henne som rettmessig skotsk 
dronning og velsignet ekteskapsplanene i 1288, det året Margrete 
fylte fem. Sommeren etter seilte den norske sjefsforhandleren, ba-
ronen Tore Håkonsson av Leikvang, til Akvitania i Sør-Frankrike, 
der den engelske kongen for tiden holdt hoff. Tore var en erfaren 
politisk diplomat i kongelig tjeneste, og juridisk skolert etter å 
ha studert kanonisk rett ved et av Europas universiteter i sine 
unge år. Da han fulgte den engelske kongen tilbake til England 
om høsten, var de blitt enige om de siste detaljene i den norsk-
engelske avtalen. Våren 1290 godkjente så 104 geistlige og verds-
lige engelske og skotske stormenn i Brigham i Skottland avtalen 
som var inngått. 

Kort tid etter ble partene enige om at jomfruen skulle sendes 
over Nordsjøen. Det skotske aristokratiet skulle sverge troskap til 
henne som sin dronning, og de siste detaljene i ekteskapsavtalen 
skulle avklares. Så skulle det holdes bryllup mellom de to barna. 
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Margrete hadde nettopp fylt syv år. Hennes vordende ektemann 
var fem.

På kong Edvard av Englands personlige ordre ble et stort seil-
skip konfiskert og gjort klart i havnebyen Yarmouth, på den engel-
ske nordsjøkysten. For å gjøre ære på barnebruden og det norske 
kongehuset ble det malt, dekorert og utstyrt med vimpler og flagg, 
før det seilte til Norge tidlig på sommeren. Om bord var håndpluk-
kede skotske og engelske sendemenn. Oppdraget deres var å hente 
jomfruen. 

Den nøye planlagte seilturen endte imidlertid i fiasko. I Bergen 
oppsto en heftig uenighet mellom de engelske, skotske og norske 
forhandlerne, som ikke klarte å bli enige om hvorvidt skipet skulle 
frakte jomfruen til England eller til Skottland. Det var et spørs-
mål av største betydning. Den engelske kongen ville se sin sønn 
og tronarving gift i sitt eget rike. Det ville imidlertid signalisere at 
skottene spilte annenfiolin i en avtale som var avgjørende for deres 
framtid, og de ville ikke godta annet enn at dronningen deres giftet 
seg i Skottland. I to uker kranglet utsendingene i Bergen, før de 
mot slutten av juni returnerte til England uten jomfruen om bord.

På sensommeren kom skipet og utsendingene tilbake. Så mye 
sto på spill, for så mange mektige mennesker, at det var viktig å få 
avtalen realisert så fort som mulig. I Skottland ulmet uroen under 
over flaten i påvente av en avklaring. Jo lengre tid som gikk, jo større 
ble sjansen for at noen av de skotske baronene ville bryte ut og kreve 
tronen for seg selv. Kong Edvard presset på. Da skipet returnerte 
til Bergen, hadde sendemennene hans streng ordre om å bringe 
jomfruen til Skottland innen allehelgensdag, 1. november. Det var 
fristen som var satt for hennes ankomst i de siste forhandling ene 
med skottene. 

I Bergen inngikk de engelske og skotske sendemennene denne 
gang et kompromiss med det norske kongsrådet, som skulle sikre at 
alles verdighet og følelse av kontroll over prosessen ble tilstrekkelig 
ivaretatt: jomfruen skulle føres til de norskkontrollerte Orknøy-
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ene, like utenfor nordkysten av Skottland. Dit skulle også skotske 
og engelske aristokrater og representanter for kirken begi seg og 
besegle en endelig ekteskapskontrakt, før alle dro i samlet følge 
videre til Edinburgh før fristen på allehelgensdag. 

Dette innebar at overfarten måtte foregå lovlig sent på året, på 
den tiden da den vanlige seilingssesongen ble avsluttet fordi vin-
dene ble kraftigere og kaldere, bølgene høyere og faren for høst-
stormer økte. Men det fantes ingen annen utvei.

*
Da alt endelig var klart, var det blitt høst. Menneskene som på av-
reisedagen, en septembermorgen i år 1290, samlet seg på bryggene 
for å se jomfruen og hennes følge avgårde, hadde liten eller ingen 
innsikt i det komplekse politiske diplomatiet bak avtalen. For dem 
var de høye herrers spill noe fjernt og vanskelig å forstå, noe som 
tilhørte en annen verden enn deres. Mange av dem hadde sett de 
skotske og engelske sendemennene, i hatter og kapper og forseg-
gjorte drakter, som hadde besøkt Bergen i de siste årene. Men de 
hadde ingen anelse om hva som var blitt sagt i forhandlingene i 
hallene bak kongsgårdens murer. Utover det de selv hadde sett og 
hørt, var de henvist til å gjette og spekulere. På forsommeren hadde 
de sett det store skipet komme, for så å dra igjen uten jomfruen 
om bord. Før det vendte tilbake igjen for å hente henne, da det 
var blitt så sent på året at den kommende vinteren kunne anes i 
vindkastene. 

Hvem vet hva de tenkte, der de sto og ventet, i sine ullkjortler og 
lærsko, med sine slitte tenner og sin ru hud, ikledd hetter, hodelin 
og luer. Også småfolk spilte sine små ekteskapsspill – letingen et-
ter passende bruder og brudgommer var strategisk og motivene 
var økonomiske. Men allmuens ekteskapsinngåelser var underlagt 
strenge kulturelle og juridiske rammer det kunne få store konse-
kvenser å bryte. De hadde ikke lov til, ifølge kongerikets lover, å 
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inngå forlovelser på vegne av sine barn før barna var fylt syv år. 
Det var strengt forbudt å holde bryllup før bruden hadde fylt tolv 
år og brudgommen fjorten, og ingen vielse ble ansett som gyldig 
om ikke begge samtykket foran vitner. For de som hersket, gjaldt 
ingen slike lover.

Mens folkemengden ventet, ble jomfruen gjort klar inne i 
kongsgården, et massivt borganlegg bygget i gotisk stil av grå stein, 
med firkantede tårn, forrådsbygninger, festhaller med spisse tak og 
høye murer med brystvern. Tilskuerne ble holdt på trygg avstand 
av hirdmenn i harnisk og stålhjelmer, utrustet med trekantede 
skjold og lange spyd. Portene ble åpnet. Omgitt av de som skulle 
følge henne over havet, ble jomfruen ført i seremoniell prosesjon 
ut av borgen og over trebroen som forbandt holmen som borgen 
var bygget på med resten av byen. Følget gikk forbi den staselig 
ornamenterte Apostelkirken, gjennom de plankebelagte gatene der 
lave tømmerhus klynget seg tett sammen på begge sider, ned mot 
bryggene. 

I sjøen lå det malte og dekorerte skipet som skulle føre Margrete 
til hennes nye hjemland. I mastene hang bannere og flagg med det 
kongelige engelske våpenet på, de tre løvene på blå og rød bak-
grunn. Førti engelske sjømenn, som også fungerte som soldater til 
vern mot sjørøvere, ventet om bord.

I tillegg til livvakter og tjenere besto jomfruens følge av norske 
aristokrater og geistlige som skulle representere kong Eirik under 
bryllupet. Lederen var herr Tore Håkonsson, den middelaldrende 
baronen som i de siste årene hadde ledet ekteskapsforhandlingene 
på det norske rikets vegne. Han ble fulgt av sin kone, fru Ingeborg 
Erlingsdatter. Hun må for øvrig ha vært gjenstand for heftig folke-
snakk i seg selv. Ingeborg var nemlig søsteren til den vidt beryktede 
jarlen, krigsherren og sjørøveren Alv Erlingsson av Tornberg, som 
tre år tidligere hadde stått i spissen for et mislykket opprørsforsøk 
mot kronen og flyktet fra landet som fredløs. De siste årene hadde 
han livnært seg ved å drive sjørøveri av stort omfang i Østersjøen, 
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til skjebnen til sist innhentet ham. Tidligere denne sommeren var 
han blitt fanget av den danske kongens menn, og henrettet på steile 
og hjul i en spektakulær offentlig seanse i Helsingborg. Nyheten 
om hans endelikt må ha nådd Norge kort tid før jomfru Margretes 
avreise. Fru Ingeborg hadde imidlertid holdt seg utenfor brorens 
opprør, og både hun og herr Tore tilhørte fortsatt rikets øverste 
elite og kongens indre krets. Å føre jomfruen over havet var den 
mest betrodde oppgave noen kunne få.

Med seg hadde de herr Narve, den unge biskopen av Bergen, 
en av kong Eiriks personlige venner og nærmeste rådgivere. Selv 
om kong Eirik selv ikke skulle være med på ferden over havet, må 
han ha fulgt med i prosesjonen til skipet. I 1290 var kongen en ung 
mann, en knapt utvokst 20-åring. Han gikk med en karakteristisk 
haltende gange, som skyldtes en mislykket operasjon av et bein-
brudd etter et fall fra hesteryggen i barndommen. Med var også 
de som sto Margrete nærmest i livet, kvinnene i husholdet hennes, 
som hadde sørget for den daglige omsorgen for henne siden hun 
ble født. De skulle følge med over havet til hennes nye hjemland. 

For tilskuerne fortonet den lille jenta seg nesten som et over-
naturlig vesen. Hun var en prinsesse med hellig blod i årene og 
uendelig opphøyd status. Århundrer, for ikke å si årtusener, med 
europeisk kultur og tradisjon gjorde henne til det hun var, og be-
stemte hvordan hun ble sett av kjøpmenn og bymenn, koner og 
barn, fiskere og tilreisende bønder, som hilste henne med ærefrykt 
da hun ble ført forbi dem; en sped sju år gammel jomfru på vei mot 
havet, innhyllet i den auraen av hellighet og antydede mirakler som 
omga alle kongelige.

Mellom borgen og bryggene passerte prosesjonen gjennom en 
port, og ved siden av denne porten sto en gruppe prester oppstilt og 
sang. Da jomfruens følge gikk forbi dem, kom de ut av melodien og 
sluttet å synge. En av prestene var en ung islending som het Havlide 
Steinsson. Han var en av kongens hirdprester, og den eneste ikke-
adelige personen vi kjenner navnet på av alle menneskene som var 
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i Bergen denne dagen. Som forsanger fikk han de andre prestene i 
gang igjen, med hymnen «Veni Creator Spiritus»; en takkesang til 
Guds ære som ofte ble sunget under kongekroninger og bispeinn-
settelser. De sang med lyse stemmer mens jomfruen ble løftet opp 
og båret om bord i skipet.

Veni, creator Spiritus 
mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, 
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus, 
altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio.

 
De færreste av de som hørte på, forsto hva ordene betydde, men 
de var vakre. Så ble skipet rodd ut på fjorden. Det rundet Nordnes 
og var borte. 

Skipet ble seilt eller rodd ut i Hjeltefjorden, der man lå og ventet 
på bør når man seilte til Hjaltland, den øygruppen i vest som lå 
nærmest den norske kysten.* Alle reisende fra Norge siktet seg der-
for først inn på den, enten de skulle til et av de norske skattlandene, 
til Skottland eller til England. Det gjaldt å gjøre den potensielt 
farlige overfarten over åpent hav så kort som mulig.

*
Det var lite menneskene i det europeiske middelaldersamfunnet 
fryktet mer enn havet. Havet bandt folk og riker sammen, men i 
sin skremmende uendelighet og mektige uforutsigbarhet var det 
også porten til det farlige og det ukjente, tilsynelatende besjelet 

* Hjaltland var altså middelalderens betegnelse på den øygruppen 
vi i dag kaller Shetlandsøyene. 
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med en ond vilje som sendte skip til bunns med menn og last, og 
knuste dem mot klipper og skjær. Den utbredte troen på sjøuhyrer 
– grufulle skapninger som svømte rundt under de svarte bølgene 
og varslet død og ulykke om de viste seg for mennesker – var en 
konkretisering av denne forestillingen om havets iboende ondskap. 
Frykten er ikke vanskelig å forstå, for få bedrifter var farligere enn 
lange sjøreiser.

Store anstrengelser var gjort for å ære den lille bruden og for 
å gjøre reisen så behagelig som mulig for henne og hennes pre-
stisjetunge følge. Den engelske kongens husholdssjef hadde ikke 
spart på noe da han utrustet skipets forrådskamre. Under dekk 
fant man, i tillegg til vokslys, håndklær, kopper, glass og dekke-
tøy: 50 pund hvalkjøtt; 15 saltede okseskrotter; 72 skinker; 600 
tørrfisk; sild; stør; fem dusin lampretter*; hvite og svarte bønner; 
oster og kornvelling, sammen med det for kongelige høyst nød-
vendige tilbehøret salt, pepper, eddik, løk, safran, spisskummen, 
mandler, muskat, kanel, ingefær, sitron og 22 galloner sennep; 
samt 12 tønner med øl, og hele 32 store tønner med vin som til 
sammen rommet mange tusen liter. Et lite lager med luksusvarer 
tilpasset den lille prinsessens smak og mage var ikke glemt, som 
500 valnøtter, havrekjeks, fiken, rosiner, 28 pund pepperkaker og 
to sukkerbrød.

I alle bevarte kilder fra samtiden er Margrete bare omtalt i tørre 
juridiske vendinger, eller i korte, upersonlige notiser i munkenes 
klosterårbøker. I sin regnskapsmessige nøkternhet er det bevarte 
engelske regnskapsdokumentet som viser at hun fikk sukkerbrød 
og pepperkaker om bord, derfor det nærmeste vi kommer henne 
som det hun egentlig var – bare et lite menneske.

Vi vil aldri få vite de nøyaktige omstendighetene rundt trage-
dien som så fulgte. Under ideelle vindforhold trengte ikke over-
farten å ta mer enn tre, fire døgn. De aller raskeste klarte det på 

*  En ål-aktig fisk, også kalt niøye.
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to. Men vinden lot ofte vente på seg, da som nå. Skip kunne bli 
liggende lenge i fjorden, noen ganger i ukevis, og vente på riktig 
bør, før seilene endelig ble heist. Og det hadde ikke de som styrte 
dette skipet tid til. Det var sent på året, vinden ble kaldere og kal-
dere jo lenger de ventet, og de måtte få jomfruen over havet så fort 
som mulig. Antagelig begynte de å krysse, i sikksakk, noe som lett 
kunne forlenge reisen med to, kanskje tre uker. Omgitt av kaldt, 
svart hav på alle kanter var tilværelsen om bord kummerlig, selv 
om dette var et stort skip med bugnende forrådskamre. Rommene 
under dekk var trange, fuktige, mørke og kalde. Bølgene kunne bli 
høye og gynge skipet ustanselig opp og ned i dagevis i strekk, slik 
at alle andre enn erfarne sjøfolk ble så sjøsyke at de ikke klarte å 
ta til seg næring. Det førte til en generell elendig allmenntilstand 
og nedsatt motstandsdyktighet mot andre sykdommer. For gamle 
eller sykelige mennesker og små barn kunne sjøsyke være dødelig 
dersom tilstanden varte i flere dager, særlig kombinert med fukt 
og kulde.

Jomfru Margrete hadde levd et beskyttet liv og etter all sann-
synlighet aldri før vært utsatt for en lengre sjøreise over åpent hav. 
Hun tålte det ikke. Ute på havet ble hun fryktelig syk, og da skipet 
endelig nådde Orknøyene rundt 1. oktober, svevde hun mellom liv 
og død. På land, trolig i den norske bispeborgen i Kirkwall, forsøkte 
mennene og kvinnene som hadde ansvaret for henne, å redde livet 
hennes. Det var forgjeves. Narve, den unge biskopen, ga henne den 
siste olje. Kort etterpå døde hun i armene hans.

Bare noen dager senere begynte forvirrede rykter å spre seg i 
Skottland. Noen sa at jomfruen var død, andre at hun hadde vært 
syk, men at hun nå var på bedringens vei. 7. oktober nådde ryktene 
den skotske biskopen av St. Andrew, et stykke nord for Edinburgh, 
akkurat i det han var i ferd med å reise til Orknøyene for å motta 
sin blivende dronning. Han sendte umiddelbart en gruppe riddere 
nordover for å undersøke saken og en budbringer sørover med brev 
til kong Edvard i England. Han ba kongen forberede seg på en mu-
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lig krig; skotske adelsmenn hadde begynt å samle hærene sine da 
ryktene nådde dem.

Seilskipet vendte tilbake over havet med den lille jomfruen i en 
kiste. I Bergen ble nyheten mottatt med forferdelse. Kong Eirik 
lot datteren gravlegge ved siden av moren hun aldri hadde kjent, i 
steinveggen i Apostelkirken i Bergen. Han hadde mistet sitt eneste 
barn. Riket hadde mistet sin prinsesse. Det skotske kongedynastiet, 
som hadde regjert sammenhengende siden vikingtiden, fantes ikke 
lenger.

*
Jomfruens død fikk store historiske konsekvenser. De norske leder-
nes forbindelser med Skottland og England – som i flere hundre 
år hadde vært minst like viktige som forholdet til naborikene i øst 
– ble aldri de samme igjen. Det kongeløse Skottland gikk inn i 
sin mørkeste tid da fjorten forskjellige tronpretendenter meldte 
sitt kandidatur til den tomme tronen. Kong Edvard av England, 
fast bestemt på å underkaste naboriket sitt overherredømme, spilte 
dem opp mot hverandre, åpent og i kulissene. Kong Eirik av Norge 
var en av tronpretendentene, men ble raskt utmanøvrert og ga opp 
sitt krav. I den stadig mer uoversiktlige situasjonen på den andre 
siden av Nordsjøen allierte nordmennene seg i stedet med det skot-
ske adelshuset Bruce, som så ut til å være den mest framgangsrike 
skotske familien. Den nye alliansen ble beseglet i Bergen i 1293, da 
kong Eirik giftet seg med den bare 12 år gamle Isabella Bruce, som 
ble ført over havet av sin mektige far.

For kong Eirik og det norske kongsrådet viste denne forbindel-
sen seg imidlertid bare å skape problemer. Like etterpå reiste Isabel-
las bror, Robert Bruce, seg med sverd i hånd mot det engelske åket. 
I 1296 brøt til slutt full krig ut mellom den engelske kongen og de 
skotske aristokratene under ledelse av Bruce-familien, med hjelp av 
blant andre den senere så berømte William Wallace, «Braveheart». 
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Det norske kongsrådet støttet skottene, men hadde selv ingenting 
å tjene på konflikten. Det tidligere så varme forholdet mellom det 
norske og det engelske kongehuset kjølnet naturlig nok raskt og ble 
erstattet av en bitter passivitet fra begge sider. I det voldelige kaoset 
som fulgte, ble tre av den nye norske dronningens brødre fanget og 
hengt av engelskmennene. En rekke av hennes øvrige slektninger 
ble holdt fengslet i årevis. Da kong Edvard av Englands sarkofag ble 
åpnet i 1770-årene, nesten 500 år etter hans død, fant man på hans 
gravstein inskripsjonen «Edwardus Primus Scottorum malleus hic 
est», Her er Edvard den første, skottenes hammer. Skottene skulle til 
slutt gå seirende ut av konflikten, men ikke før krigen hadde vart i 
mer enn 20 lange år, og krevd titusener av menneskeliv. Krigen ble 
en av de blodigste i europeisk middelalderhistorie.

Dette var en verden styrt av sterke menn, med hard vilje, harnisk 
og våpen av stål og jern. De red på stridshingster og tok politiske 
beslutninger i steinbygde borger som var konstruert for å motstå 
beleiringer og stormangrep. Likevel hadde de alle investert alt de 
hadde i en sju år gammel jente. Og da Margrete døde, kollapset hele 
det politiske byggverket de så møysommelig hadde reist over flere 
år med nitide forberedelser – tallrike sendemenns lange sjøreiser 
fram og tilbake over Nordsjøen, opp og ned den engelske og skot-
ske kysten, til Frankrike og til Roma; hemmelige og åpne møter, 
juridiske undersøkelser og utgreiinger, argumenter og motargu-
menter, trusler, lovnader. Alt var forgjeves.

Skjørheten og uforutsigbarheten i denne tidsalderens politiske 
system kunne vanskelig vært illustrert klarere. 

Skottene glemte ikke den lille dronningen de aldri fikk. Mens 
riket deres brant, snakket og diktet og sang de om henne. Hun ble 
et symbol på det de hadde tapt, på en forgangen og romantisert tid. 
De kalte henne «the maiden of Norway» – jomfruen fra Norge.

*
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Da den gråhårede tyske kvinnen og hennes mann steg i land på 
bryggene i Bergen, var det gått ti år siden jomfruens død. Den nye 
kongen, Håkon V, var ikke i byen. Han befant seg på den andre 
siden av riket med hele det kongelige husholdet og store deler av 
sitt maktapparat. På borgen på Holmen tok en egen avdeling av 
kongsrådet hånd om styringen av «det nordafjelske», det vil si 
Vestlandet og landsdelene nord for Dovre.

Kan hende banket det fremmede ekteparet på portene til 
kongsgården og forlangte å bli sluppet inn. Kan hende gikk de til 
rådhuset på bryggene, som også fungerte som vinhus og vertshus, 
og fortalte sin historie til mennene som satt der og drakk. Det vi 
vet med sikkerhet er at kvinnen, fra det øyeblikk hun gikk i land, 
imiterte den tapte jomfruen, og at hun fortalte en historie hun 
omhyggelig hadde øvd inn.

Vi kjenner hovedtrekkene og noen detaljer i det hun fortalte. 
Det var ikke sant at hun var død, slik alle trodde, sa hun. Hun var 
blitt utsatt for en sammensvergelse, et ondsinnet komplott. Mek-
tige mennesker hadde ønsket å rydde henne av veien før hun nådde 
Skottland, og de hadde fått hjelp av noen av de norske aristokratene 
som hadde hatt i oppgave å passe på henne på ferden over havet. 
Den hovedskyldige var fru Ingeborg Erlingsdatter, kona til lederen 
for det norske følget. Mot en stor pengesum hadde denne svikefulle 
adelsfruen overgitt henne til de som ville henne vondt. De hadde så 
iscenesatt hennes død og bortført henne. Barneliket som var blitt 
ført tilbake over havet, og som nå lå gravlagt i Bergens største kirke, 
var en annen jente. 

I mange år hadde hun levd i et annet land. Hun hadde giftet seg 
med den tyske mannen som nå var med henne. Livet hadde tært på 
henne, og håret var blitt grått. Men etter å ha mottatt nyheten om 
farens død hadde hun bestemt seg for å vende tilbake til hjemlandet 
for å kreve sin rett – nå var hun kommet hjem.

Det var en utrolig historie. Men kvinnen spilte sin rolle godt, og 
i noens ører var det hun fortalte åpenbart ikke for usannsynlig til 
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at det kunne være sant. De med et minimum av innsikt i det som 
hadde stått på spill ti år tidligere, visste at den lille jenta hadde vært 
det eneste som sto mellom en rekke mektige menn og kongemak-
ten i Skottland. En liten, men trofast tilhengerskare ser ut til å ha 
vokst fram rundt kvinnen nesten umiddelbart, overbevist om at 
jomfruen alle trodde var død, virkelig var vendt tilbake. Blant dem 
var noen av Bergens prester. 

Vi vet ikke hvor lenge ekteparet fikk vandre rundt i frihet, men 
det var antagelig ikke særlig lenge. De ble begge arrestert av kong 
Håkons representanter i Bergen, og fengslet i kongsgården. En 
budbringer ble sendt østover med beskjed til kongen om det som 
hadde hendt. 

 De ble sittende fengslet i lang tid. Mens ukene gikk og høsten 
ble til vinter, forsøkte kongens menn og byens dommer, Nikolas 
lagmann, å finne ut hvem de var. Kvinnen og mannen ble nøye 
forhørt. De holdt på sitt – at hun var den hjemvendte kongs-
datteren og at han var mannen hun hadde giftet seg med – men ble 
ikke trodd av de lovkyndige mennene. Kongen hadde ikke planlagt 
å komme til Bergen med det første. 

Vinter ble til vår. Vår ble til sommer. 
Imens gikk snakket og spekulasjonene på bryggene og i gatene, 

og ryktet om den merkelige kvinnen spredte seg utenfor byen. I 
løpet av 1301 nådde det Island, der en munk nøkternt noterte i 
en klosterårbok at det «kom en kvinne fra Tyskland som sier at 
hun er datteren til kong Eirik og Margaret, datter til Alexander 
Skottekonge. Hun sier at Ingeborg Erlingsdatter har solgt henne».

*
Det var blitt høst i år 1301, og mer enn et år var gått siden ekte-
paret gikk i land på bryggene, da det kongelige følget endelig seilte 
inn i fjorden. Kong Håkon planla å feire jul og tilbringe vinteren i 
kongsgården og hadde med seg et stort følge, mange av baronene 
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og ridderne i kongsrådet seilte sammen med ham. Følget var lett 
gjenkjennelig – ikke først og fremst fordi kongens velkjente våpen 
vaiet lett synlig over det fremste og største skipet, den oppreiste 
løven som holdt en øks i forpotene, men av den enkle grunn at 
ingen andre enn kongen seilte rundt med en slik armada av skip. 
På grunn av sin posisjon som transitthavn mellom Østersjøen og 
De britiske øyene, var Bergen ikke bare – med god margin – den 
største byen i det norske kongeriket, men den største byen i hele 
Norden. Opp mot ti tusen mennesker fra mange forskjellige land 
kunne oppholde seg samtidig i byen om sommeren, da handelen var 
på sitt travleste. Likevel skiftet den fullstendig karakter da skipene i 
kongens følge kastet anker utenfor kongeborgens bryggeanlegg og 
kongen gikk i land.

Kongen var en høy mann, omgitt av livvakter som holdt folk 
på avstand. Hundrevis av mennesker fra alle samfunnsklasser 
fulgte med ham – tjenere og arbeidsfolk, soldater og livvakter, 
skrivere, regnskapsførere, hestepassere, lavadelige tenåringsgutter 
og storbondesønner som var blitt tatt opp i kongshirden, politiske 
rådgivere, utenlandske gjester, munker og prester, riddere, baroner 
og deres fruer. Tjenerne i det kongelige husholdet begynte å laste 
varer inn i borganlegget. Brått ble Bergen det norske kongerikets 
hovedstad, som til enhver tid var der kongen befant seg. Det var 
som om noen tente et lys.

Det er vanskelig, kanskje umulig, for moderne mennesker å 
forestille seg hvordan en konge på 1300-tallet ble sett av sine sam-
tidige. I middelalderens Europa var det ingen som nøt en høyere 
status, eller ble betraktet med større ærefrykt, enn kongene og deres 
familiemedlemmer. De var etterkommerne etter de gamle german-
ske høvdingene, som ble beundret for sin personlige styrke og som 
knyttet sterke menn til seg ved å gi dem gaver, gull og krigsbytte. 
For Norges og Europas lærde elite var de ekkoer og bilder av den 
autoriteten de antikke romerske keiserne hadde utøvd. Norge var 
et kongedømme av Guds nåde, styrt etter det europeiske prinsippet 
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om at det kongelige dynastiet var innsatt av Gud, plassert på jor-
den for å styre etter den guddommelige vilje – ritualisert gjennom 
høytidelige kroningsseremonier der biskoper satte kongekronen 
på hodet deres. Kongens blod var hellig, og et opprør mot ham var 
derfor også et opprør mot Gud.

Denne europeiske maktideologien hadde for fullt slått igjen-
nom i det norske riket under kong Håkon Håkonsson på 1240- og 
1250-tallet, da de siste rivaler til tronen over et samlet rike var ryd-
det av veien og mer makt ble samlet i kongens maktapparat enn 
noen gang tidligere. Kongens suverene posisjon ble hyllet med dikt, 
sang og litteratur ved hoffet, og var juridisk fasttømret i lovverket. 
Langt viktigere enn felles kulturell identitet var kongens person det 
samlende symbolet som forente de fjerne skattlandene i havet i vest, 
fiskeværene i det like fjerne Finnmark i nord, de enorme skogsom-
rådene i Jemtland og Herjedalen, landområdene rundt Konghelle 
ved Göta älv, innlandsbygdene i Gudbrandsdalen og Telemark og 
rundt Mjøsa, og de bratte bygdesamfunnene langs fjordarmene på 
Vestlandet, til ett rike. 

Dynastiet gikk i virkeligheten bare tilbake til slutten av 
1100- tallet, da Håkons tippoldefar Sverre ranet til seg makten ved 
å drepe den lovlige kongen. Men i kongehusets strålende isceneset-
telse av seg selv var alle de gamle kongene deres forfedre, og i ubrutt 
farslinje nedstammet de, via helgenkongen Olav, «Norges evige 
konge», helt tilbake fra legendenes tid og den halvt mytiske Harald 
Hårfagre, fire århundrer tidligere.

I realiteten var det selvsagt de færreste konger som klarte å leve 
opp til den formidable og sterkt idealiserte rollen fødselens lotteri 
hadde gitt dem, og under alle de strålende symbolene var mange 
kongers makt i realiteten nokså skjør. Noen av Europas konger var 
brutale og forhatte tyranner, noen var slu realpolitikere, andre igjen 
var svake og vinglete ledere som ikke maktet å styre effektivt. Like 
fullt hadde alle konger til felles at de var innhyllet i en magisk-
religiøs mystikk som gjorde dem fremmede og fjerne i undersåt-
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tenes øyne, og som løftet dem langt over alle andres hoder. Vanlige 
mennesker så dem med en blanding av skrekk og varm kjærlighet. 
Skrekk fordi de hadde makt til å knuse mennesker som fluer, noe 
det også hendte at de gjorde. Kjærlighet fordi de var personifise-
ringer av den gode kraften langt der oppe som sørget for lov og 
orden og rettferdighet mellom mennesker. Undersåttenes misnøye 
med urettferdige skatter og overgrep fra de som styrte, rettet seg 
sjelden direkte mot kongens person, men ble forklart med korrupte 
rådgivere og kyniske hoffolk som villedet og førte kongen bak lyset.

For menneskene i Bergen var den nye kongen en fjern figur. Hå-
kons storebror og forgjenger, kong Eirik, hadde hatt sitt hovedsete 
i Bergen og tilbrakt mer tid der enn i noen annen del av riket, mens 
Håkon hadde hatt sin hovedresidens på den andre siden av landet, i 
Oslo, i hele sitt voksne liv. Noen uker etter brorens død hadde han 
kommet med et stort følge til byen for å la seg hylle. Etter raskt å ha 
vist seg og gjort unna formalitetene, hadde han seilt østover igjen 
etter noen få dager. Siden hadde de ikke sett ham.

*
Folk ventet i spenning på hva som ville skje med det fremmede 
ekteparet.

Kort etter sin ankomst lot kong Håkon den gråhårede kvinnen, 
antageligvis sammen med hennes mann, føre fram for seg for å se 
henne med egne øyne. Hun fikk fortelle sin historie. Det eneste vi 
vet om møtet, gjennom et senere brev som er bevart, er at kongen 
og hans folk mente det var «åpenbart falskneri og svik hun for 
med». Likevel ble en ordentlig rettsprosess organisert. Å holde for-
melle rettssaker, med juridisk gyldige domstoler som fulgte rikets 
lover og ikke dømte uten bevis, ble tatt på høyeste alvor i det norske 
riket på denne tiden, ikke minst av kong Håkon selv. I en så alvorlig 
sak som denne var det opp til kongsrådet – bestående av de fremste 
mennene i landet og kongens viktigste rådgivere – å dømme.
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I en kort og effektiv rettssak ble vitner som ti år tidligere hadde 
vært involvert i reisen til Orknøyene, innkalt og avhørt . De støttet 
ikke kvinnens historie. Antagelig vitnet også Ingeborg Erlingsdat-
ter, som jo spilte en slags hovedrolle i kvinnens historie, og mannen 
hennes, herr Tore Håkonsson. Alt vi med sikkerhet vet, er at dom-
merne ikke trodde kvinnen, men at hun likevel insisterte på sin 
historie. Etter at både kongen og dommerne var overbevist om at 
hun var en bedrager, er det ikke usannsynlig at hun ble torturert for 
å tvinge en tilståelse ut av henne, selv om tilståelse ikke var nødven-
dig for fellende dom i Norge. Men kvinnen innrømmet ingenting, 
tvert om holdt hun hardnakket fast på sin historie. Det skulle hun 
gjøre til siste slutt.

Straffen var døden. Mannen skulle halshugges. Kvinnen skulle 
brennes på bål. Et bål og et skafott med en huggestabbe ble gjort 
klart på Nordnes, neset som lå ut mot fjorden på den andre siden 
av Vågen og som fungerte som det ene av byens to rettersteder.

Da dagen kom, blåste enten kongens herold eller Bergens egen 
«kallare» – mannen som hadde som jobb å kalle folk til møter 
og samlinger – i hornet sitt. Det var påbudt for bybefolkningen å 
møte opp til henrettelser. Så, som et underlig speilbilde av den ekte 
jomfruens prosesjon elleve år tidligere, ble hennes dobbeltgjenger 
ført ut av kongsgården, også hun omgitt av vakter, mot bryggene. 
Mange av tilskuerne var de samme som den gang.

På vei ned til bryggene passerte følget med de dødsdømte gjen-
nom porten der en gruppe prester elleve år tidligere hadde stått 
oppstilt og sunget hymner for jomfru Margrete. Med stigende 
undring ble folkemengden der vitne til en merkelig scene. Den grå-
hårede kvinnen begynte å rope. Høyt og tydelig skrek hun at hun 
godt kunne huske da hun ble ført gjennom den samme porten som 
barn, på vei ned til skipet som skulle ta henne til Skottland. Prestene 
hadde sluttet å synge, skrek hun, men en av hennes fars hirdprester 
ved navn Havlide hadde istemt hymnen «Veni Creator Spiritus», 
og den hadde de sunget mens hun ble båret om bord i skipet.



34

Havlide Steinsson levde fortsatt i beste velgående. Men han 
hadde forlatt Bergen og flyttet hjem til Island, der han arbeidet 
som prest på Breidabolstad. Han var en framstående og respektert 
figur blant øyas geistlige. Da han senere fikk høre hva den dømte 
kvinnen hadde ropt, sverget han på at det var sant det hun påsto. 
Han ble selv en av dem som var overbevist om at den ekte jomfruen 
var vendt tilbake.

Ekteparet ble rodd over Vågen til Nordnes, fulgt av folk i 
egne båter, og folk som gikk til fots langs sjøkanten. En stor fol-
kemengde samlet seg på retterstedet ut mot fjorden – nordmenn 
og utlendinger, byfolk, fiskere, bønder og kjøpmenn, kvinner og 
menn, gamle og barn. De lyttet mens en kongelig utroper, kanskje 
den samme som tidligere hadde blåst i horn, høyt og tydelig kunn-
gjorde dommen og bevisene mot de dømte, så alle skulle forstå at 
det ikke hersket noen tvil om at dette var bedragere: Da jomfru 
Margretes døde kropp elleve år tidligere var blitt brakt tilbake til 
Bergen, hadde hennes egen far, kong Eirik, selv åpnet kisten. Med 
sine egne øyne hadde kongen gransket kroppen, og med vitner til 
stede hadde han stadfestet at det virkelig var hans egen datter som 
lå der. Dersom Margrete på en eller annen måte likevel skulle være 
i live, ville hun nå vært atten vintre gammel. Denne kvinnen som 
hadde kommet fra Tyskland var, som alle kunne se, «grå og hvit i 
hodet». Det var åpenbart at hun var middelaldrende, minst førti år 
gammel. Hun var med andre ord flere år eldre enn den nylig avdøde 
kong Eirik, som hun påsto var hennes egen far! Denne bedrageren 
og hennes mann hadde forsøkt å lure den gode kong Håkon og alle 
kristne mennesker med sin djevelskap. Døden var deres rettmessige 
straff.

Det er høyst usannsynlig at de frammøtte hadde sett et men-
neske bli brent på bål før. Dette var nemlig, så vidt vi vet, første 
gang denne straffemetoden ble benyttet i Norge. Det skulle gå mer 
enn hundre år til neste gang. Hvorfor kong Håkon, kanskje etter 
anmodning fra en av sine rådgivere, befalte henne henrettet på ak-
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kurat denne måten, er et mysterium. I Frankrike brente man kjet-
tere på denne tiden, og i Norge, som ellers i Europa, skulle det etter 
reformasjonen bli en vanlig straff for både menn og kvinner som 
ble dømt for trolldomsforbrytelser. For kjettere og trollfolk ble 
flammene ansett å ha en rensende effekt. De brente bort syndene og 
forkortet dermed de dømtes opphold i skjærsilden. Ingenting tyder 
imidlertid på at den gråhårede kvinnen ble anklaget for noe som 
hadde med kjetteri eller trolldom å gjøre. Bare en løgn. 

Men det var den alvorligste løgnen man kunne tenke seg.
Hvem kan de to ha vært? Kan hende bare to godt informerte 

lykke jegere med ambisjoner om å vinne en ektefødt kongsdatters 
arv. Ekteparet var i så fall verken de første eller de siste i denne 
tidsalderen som forsøkte seg på noe lignende. Middelaldersam-
funnets mangel på metoder for å kontrollere folks identitet, 
kombinert med en fastlåst sosial struktur som ga folk minimale 
muligheter for å unnslippe den rollen de var født inn i, lokket fra 
tid til annen modige lykkejegere til å imitere kongelige eller andre 
øvrighetspersoner. De endte nesten alltid på bålet, i galg en eller 
på skafottet. Kan hende hadde kvinnen – som i norsk historie-
skriving er kjent som den falske Margrete – tidligere vært tilknyt-
tet det kongelige husholdet på en eller annen måte, eller kanskje 
hun kjente noen som hadde vært det, som hadde fortalt henne 
historier, slik at hun hadde nok kjennskap til hoffets indre liv til 
at det var mulig for henne å opptre som kongsdatter med en viss 
troverdighet. Noen historikere har fundert på om hun arbeidet 
for krefter som ønsket å skade den nye kongen ved å undergrave 
hans legitimitet, og at disse hadde instruert henne i hva hun skulle 
si. Det er imidlertid usannsynlig. Selv om hun var blitt trodd, 
ville hun ikke utgjort noen trussel mot kong Håkon. Han sto 
uansett langt foran den ekte jomfru Margrete i arverekke følgen. 
Kan hende var kvinnen gal, og virkelig selv overbevist om at hun 
var den ekte jomfruen. Kanskje var det derfor hun aldri ga opp 
sin historie.
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Bålet, dersom det var laget slik de ble andre steder på denne 
tiden, besto av en loddrett påle med trestokker og vedkubber plas-
sert rundt. Tørkede, bladløse grener som var lette å antenne, var 
lagt i bunnen. Antagelig var alt innsmurt med svart, tyktflytende 
tjære for å hjelpe flammene. Kvinnen ble bundet fast til pålen. 
Mannen ble plassert på kne over huggestabben på skafottet. Han 
ble holdt fast mens bøddelen hevet sin store øks høyt i været og 
hugg hodet av ham. Voksblekt og blodflekket ble det satt på en 
påle. Til fortvilelse for dem som fortsatt var overbevist om at 
kvinnen snakket sant, ble bålet tent med en fakkel. Foran folke-
mengdens øyne vokste flammene, mannen med fakkelen trakk 
seg bakover mens virvler av røyk steg opp rundt kvinnens kropp. 
Kvinnens klær tok fyr, snart også det gråhvite håret. Hun kunne 
ikke skrike ut sin smerte og angst lenge, for lungene ble raskt fylt 
av røyk. 

Snart brant hun i stillhet. Det ytre hudlaget sprakk, gikk i opp-
løsning og falt av mens flammene danset over kroppens overflate. 
Etter en liten stund – hun var allerede død – sprakk også det tyk-
kere laget av underhud, slik at det gule og brennbare fettlaget under 
rant ut og ble antent av flammene. Et menneske som brennes på 
bål, brenner etter hvert av seg selv, nesten som et stykke tre. Senere 
beskrivelser av slike bålbrenninger forteller at de som sto nærmest 
vek tilbake fra den sterke varmen, at de ble sotete i ansiktet og fikk 
håret dekket av aske. Visstnok ble også mannens hodeløse kropp 
til slutt kastet i flammene. 

Og slik brant de opp, med alle sine hemmeligheter. Røyken steg 
mot himmelen, løste seg opp i vinden og ble borte.

*
Da kong Håkon og hans råd reiste til Bergen og dømte den gråhåre-
de kvinnen til døden, fulgte ikke dronningen hans med. Grunnen 
var at hun i Oslo nettopp hadde født sitt første barn. Spedbarnet 



ble omhyggelig passet på og kunne ikke flyttes på i livets skjøre, 
første leveår. 

Det var en jente. En ny jomfru fra Norge. 
Sammen med sine rådgivere hadde kongen allerede begynt 

arbeidet med å lete etter et ekteskap som kunne gi dem politiske 
fordeler og forbedre deres strategiske posisjon. En storslagen poli-
tisk plan var i ferd med å ta form. Allerede mens røyken steg mot 
høsthimmelen over de forkullede bedragernes kropper, var et nytt 
maktspill i ferd med å begynne. Også denne gang skulle enorme 
verdier investeres i et lite jentebarn. Igjen skulle kriger utløses og 
tusenvis av menneskers liv bli påvirket. Men denne gang skulle 
konsekvensene for vårt lands historie bli langt mer dyptgripende 
og langvarige enn det som gikk tapt med jomfru Margrete på havet.

Denne gangen var ikke kongens blikk vendt mot vest, men mot 
øst.




